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 يتلا الام 2

 ةقرسلا بانك

 قارتسا هنمو « رارستسالاو ةيفخلا ليبس ىلع ريغلا نم ءىشلا ذخأ نع ةرابع ةغللا يف ةقرسلاو
 هيلع تدیز دقو :ش (۱۸ ةيآلا:رجسحلا) (عمسلا قرتسا نم الإ : ىلاعت هللا لاق « عمسلا
 ءادتبا اهيف ىعارم يونغللا ىنعملاو . ىلاعت هللا ءاش نإ هنايب كيتأي ام ىلع ةعيرشلا يف فاصوأ

 ةرباكم كلاملا نم لاملا ذخأو رارستسالا ىلع رادجلا بقن اذإ امك ‹ ريغال ءادتبا وأ ‹ ءاسهتناو

 « مامإلا نع ةقراسم قيرطلا عطق وهو ىربكلا يفو « راهجلا ىلع ۰

 ( ةقرسلا باتك ): م

 ريزعتلا ةنايصب ةقلعتملا رجازملا ركذ نم غرفامل و . ةقرسلا ماكحأ نايب يف باتك اذه يأ:ش
 رخأ كلذلف ءلالا ةنايص نم مدقأ سفنلا ةنايصو «لاومألا ةنايصب ةقلعتملا رجازملا ركذ يف عرش
 . ةقرسلا باتك

 :ش ( رارستسالاو ةيفخلا ليبس ىلع ريغلا نم ءيشلا لخأ نع ةرابع ةغللا يف ةقرسلاو ): م
 ىنعم اهلو ‹ برضي برض باب نم قرس نم« نيعلا رسكو ءافلا حتفب « ةلعف نزو ىلع ةقرسلاو

 يف ةقرسلا هلوقب - هللا همحر - فنصلا هلاق ام وه يوخغللا اهانعمو « يعرش ىنعمو ‹ يوغل
 عامسلا وهو :ش ( عمسلا قارتسا ): م يوغللا ىنعملا نمو : يأ :ش (هنمو): م هرخآ ىلإ ةغللا

 عمتسي :هانعم :ش ((۱۸ ةيآلا: رجحلا) ¢ عمسلا قرتسا نم الإ > : ىلاصعت هللا لاق ): م ةقيقح

 تديز دقو ): م اًمالك ةكئالملا نم نيطايشلا تقرتساو ارس هسالتخا مار هانعم لاقیو < اًفختسم
 : م يعرشلا ىنعملا يف دويق يأ :ش ( ةعيرشلا يف فاصوأ ): م :يوغللا ىنعملا ىلع : يأ :ش ( هيلع
 . دويقلا يه يتلا فاصوألا كلت نايب يأ :ش ( ىلاعت هللا ءاش نإ هنایب كيتي ام ىلع )

 ةقرسلا يف ىعارم ةقيقحلا ىلع ريغلا نم ءيشلا ذخأ يأ :ش ( اهيف ىعارم يوغللا ىنعملاو ): م
 هجو ىلع يأ :ش ( ريغ ال ءادتبا وأ ): م ءاهتناو ءادتبا ةقيقحلا دجوت نأ يهو :ش ( ءاهتناو ءادتبا ) :م

 ظقيتسا مث ةيفخ ينعي رادجلا ىلع ًاليل ينعي :ش ( رارستسالا ىلع رادجلا بقن اذإ امك ): م ةقيقحلا
 (راهجلا ىلع): م ةعفادمو حالسلاب ةلباقم ينعي :ش ( ةرباكم كلاما نم لاما ذخأو) : م كلام لا بحاص

 . ءاهتنالا يف لاملا ذخأ ينعي :ش

 امع باوج اذه :ش ( قيرطلا عطق وهو ): م ىربكلا ةقرسلا يف يأ :ش ( ىربكلا يفو ): م
 . ةقيقحلا هيف عاري مل هنأل ؛قيرطلا عطق : تلق ام ىلع دري لاقي

 عطق : ينعأ ؛ىربكلا يفو هلوقب باجأف . ىعارم ةقرسلا يف يوغللا ىنعملا :تلق دقو
 مامإلا نيع نع ةقيقح ةراملا نع لاملا ذخأي قيرطلا عطاق نأل :ش ( مامإلا نع ةقراسم ): م قيرطلا

۳ 



 لاق . هماقم موقب نم وأ كلاملا نيع ةقراسم ىرغصلا يفو . هناوعأب قيرطلا ظفح- يدصتملا وه هنأل

 هيف ةهبش ال زرح نم ةبورضم مهارد ةرشع هتميق غلبي ام وأ مهارد ةرشع غلابلا لقاعلا قرس اذإو

 ةيآلا (امهيدبأ اوعطقاف ةقراسلاو قراسلاو : ىلاعت هلوق هيف لصألاو . عطقلا هيلع بجو

 عطقلاو ‹امهنود ققحتت ال ةيانجلا نأل ‹ غولبلاو لقعلا رابتعا نم دب الو « ١۸( ةيآلا:ةدئاملا)

 ال هذخأ ذإ اذكو « ريقحلا يف رفت تابغرلا نأل « ريطخلا لاماب ريدقتلا نم دب الو ةيانجلا ءازج
 هنکر ققحتي الف یفخی

 ريهظلا وهو « نوع عمج وهو :ش ( هناوعأب قيرطلا ظفحل يدصتملا وه هنال ): م قيرطلا ظفحي يذلا

 . قيرطلا ظفحل مهدصو هتمدخ يف نيذلا هلاجر هناوعأب ءرملاو

 وه يذلا :ش ( كلاما نيع ةقراسم ): م ىرغصلا ةقرسلا يفو يأ :ش ( ىرغصلا يفو ): م

 بحاص ناك ءاوس ‹ كلاملا ماقم موقي نم نيع ةقراسم وأ يأ :ش ( هماقم موقي نم وأ ): م ظفاحلا

 . رجافلاو براضملاو نهترملاو عدوملاو رجأتسملا ريعتسمل نامض وأ ةنامأ

 ام وأ مهارد ةرشع غلابلا لقاعلا قرس اذإو ): م: - هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق (: م

 هيلع بجو هيف ةهبش ال زرح نم ةبورضم مهارد ةرشع ): م هتميق غلبيام قرس وأ : يأ :ش (هتميق غلبي
 . يرودقلا ظفل انه ىلإ :ش (عطقلا

 اوعطقاف ةقراسلاو قراسلاو :  ىلاعت هلوق : م عطقلا بوجو يف يأ :ش ( هيف لصألاو (: م

 قافتاب امهيديأ اوعطقاف قرست يتلاو قرسي يذلا يأ :ش ( ۳۸ ةيآلا : ةدئاما ) ةبآلا € ام هيديأ

 . هل ةميق ال يذلا هفاتلا ءيشلا زورحملا ريغ لاما لوانتل لعج وهو « ءاملعلا

 نايب ءيجي ام ىلع « زرحملا يف الإ قراسلا عطقي ال: - مالسلا هيلع - هلوق وهو ثيدحلاو

 لقعلا نود يأ :ش ( امهنود ققحتت ال ةيانجلا نأل « غولبلاو لقعلا رابتعا نم دب الو ): م ثيدحلا

 نع : ةئالث نع ملقلا عفر ١» -مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل يبصلاو نونجملا صح امنإو « غولبلاو

 :ش (ةيانجلا ءازج عطقلاو): م « لقعي ىتح نونجلا نعو ملتحي ىتح يبصلا نعو « ظقيتسي ىتح مئانلا

 . ةبوقعلا لهأ نم اسيل امهو - ةبوقع عطقلاو- يبصلاو نونجملا ىلع ةيانج لا تبثت الف

 نأل ): م ريقحلا ريطخلادضو « ةميق هل يذلا يأ :ش ( ريطخلا لامل اب ريدقتلا نم دب الو (: م

 ‹ ةبغرو اًبغر ءيشلا نع بغر ردصم وهو < ةبغر عمج تابغرلا :ش ( ريقحلا يف رتفت تابغرلا

 ءيشلا يف بغارلا نأ ىنعملا ءراسكنالاو فعضلا روتفلاو < هدری مل هنع بغرو هدارأ اذإو

 . ريقحلا ءيشلا يف بغريال

 ال هذخأي يذلاو « ىفخي ال ريقحلا ءيشلا ذخأ اذكو يأ :ش ( یفخی ال هدخآ ذإ اذکو ): م

 ذخألا وهو « ةقرسلا نكر يأ :ش ( هنکر ققحتی الف ): م كلذك ناك اذإو « هئافخل سانلا نع هيفخي

٤ 



 هللا همحر - يعفاشلا دنعو . انبهذم مهارد ةرشعب ريدقتلاو . بلغي اميف اهنأل « رجزلا ةمكح الو

 لوسر دهع ىلع عطقلا نأ امهل . مهارد ةثالثب -هللا همحر- كلاس دنعو « رانيد عبرب ريدقتلا -

 وهو - لقألاب ذخألاو «مهارد ةثالث هريدقت يف لقن ام لقأو . نجما نمث يف الإ ناك ام ةَ هللا

 داي يبنلا دهع ىلع رانيدلا ةميق تناك : لوقي -هللا همحر- يعفاشلا نأ ريغ ىلوأ -هب نقيتملا

 . اهعبر ةثالث امهرد رشع ينثا

 الو يأ :ش (رجزلا ةمكح الو ): م ىنعمب امهنأل « ةقرسلا ليوأت ىلع ريمضلا ريكذتو ةيفخلا نع
 اميف ): م رجزلا ةمكح نأل يأ :ش ( اهنأل ): م ريقحلا ءيشلا ذخأ يف رجزلا ةمكح ًاضيأ ققحتت
 . ريطخلا لالا يف كلذكو « اهعوقو يأ :ش ( بلغی

 :ش ( انبهذم مهارد ةرشعب ): م قراسلا دي هب عطقي يذلا ءيشلا ريدقت يأ :ش ( ريدقتلاو ): م

 ‹ عطقي :- هللا همحر - يعفاشلا تنب نباو جراوخلاو دوادو نسحلا لاقو . سانلا بهاذم هيفو

 لبحلا قرسي قراسلا هللا نعل» : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل ‹ ةيآلا مومعل ريثكلاو ليلقلاو
 يف عطقت ال : - هللا همحر - ىليل يبأ نبا لاقو . هيلع قفتم « هدي عطقتف ةضيبلا قرسيو هدي عطقتف

 كلت ردق وأ « رانيد عبر يف عطقي: - هللا امهمحر - دمحأو كلام لاقو . مهارد ةسمحخ نم لقأ

 ديعس يبأو ةريره يبأ نع يورملا وهو . مهارد ةسمخ - هللا همحر -كلام نع يورو . مهارد

 . «يذمرتلا عماج» يفاذك «- امهنع هللا يضر - يردخلا

 . حيحص ريغ وهو . اًمهرد نيعبرأ نم لقأ يف عطقي ال هنأ امهنع يورو

 . مهارد ةئالثب - هللا همحر - كلام دنعو « رانيد عبرب ريدقتلا - هللا همحر - يعفاشلا دنعو ): م

 هللا لوسر دهع ىلع عطقلا نأ ): م - هللا همحر - كلامو -هللا همحر -يعفاشلل يأ :ش ( امھل

 ليللا ةنج نم هبحاص هارتشا هب [. . . .] سرلا وهو ميملا رسكب :ش ( نجلا نمث يف الإ ناك ام ةا

 . هرتس يأ « ةنجأو

 «مهارد ةثالث ليقو « مهارد ةرشع ناك ليقف ةي هللا لوسر هب عطق يذلا نم يف اوفلتخاو

 يف لقن ام لقأو ): م: - هللا همحر - كلامو - هللا همحر -يعفاشلا لاقف« مهارد ةسمخ ليقو

 تناك :لوقي - هللا همحر - يعفاشلا نأ ريغ ىلوأ- هب نقيتملا وهو - لقألاب ذخألاو « مهارد ةثالث هريدقت

 نع يذمرتلا ىور اب جتحاو :ش ( اهعبر ةثالث امهرد رشع ينثا اب يبنلا دهع ىلع رانيدلا ةميق
 وأ .“«عبر يف عطقي ناك ةي يبنلا نأ» اعوفرمو اًقوقوم- اهنع هللا يضر- ةشئاع نع ةرمع

 نأ » - مهنع هللا يضر- رمع نب هللا دبع نع عفان نع يور اجب - هللا همحر- كلام جتحا

 ) )۱دواد وبآ ٤۳۸۳1«  . ] 4ىئاسنلا [۲۹۸۵] ةجام نبا :£0141 ٤010 ,011 £07۷ ‹ £0٦۸ ‹
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 مدع ةهبش لقألا يف نأل اذهو ‹ دحلا ءردل ًالايتحا ىلوأ بابلا اذه يف رشكألاب ذخألا نأ انلو

 وأ رانيد يف الإ عطق ال مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقب كلذ ديأت دقو «دحلل ةئراد يهو « ةيانجلا

 مهارد ةرشع

 بابلا اذه يف رشكألاب ذخألا نأ انلو ): م «مهارد ةئالث هتميق نجم يف اًقراس عطق ةا هللا لوسر
 ): م رثكألاب ذخألا يأ :ش ( اذهو ): م تاهبشلاب ئردنت دودحلا نأل :ش ( دحلا ءردل لايتحا ىلوأ

 ةئراد ): م ةهبشلا يأ :ش ( يهو « ةيانحلا مدع ةهبش ): م مهارد ةرشع يف يأ :ش ( لقألا يف نأل

 . اًقالخ اهنود اميفو « عامجإلاب عطقلا بجي ةرشعلا يف نأ كلذ نايب « ةهبشلا :ش ( دحلل

 ‹ ةهبشلا ثاريإ فالخلا تاجرد ىندأ نأل « فالح هيف اب ذخألا نم ىلوأ هيلع عمجللاب ذخألاو

 . تاهبشلاب ۍردنت دودحجلاو

 :ةالب يبنلا لوقب يأ :ش ( مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقب ): م انركذ ام يآ :ش ( كلذ ديأت دقو ): م

 دواد یبأ نبا انثدح لاق« يواحطلا هاور ثيدحلا اذه :ش ( مهارد ةرشع وآ راند يف الإ عطق ال): م

 مزع مأ نبا نع ءاطع نعروصنم نع[... . . ] انثدح ينامحلا ديمحلا دبع نب ىبحي انثدح : لاق

 . “” هارد ةرشع وأ ًارانيد ال هللا لوسر

 يبأ نبا انثدح : اًضيأ -هللا همحر -يواحطلا لاقو . «تايفالخلا» يف يقهيبلا هجرخأو

 انثدح : لاق ىبهذلا دلاخ نبا انثدح : لاق - هللا همحر - ىقشمدلا ورمع نب نمحرلا دبعو دواد

 ناک »: لاق هنآ -امهنع هللا يضر- سابع نبا نع ءاطع نع یسوم نب بویأ نع قاحسإ نب دمحم

 . "هارد ةرشع وأ ارانيد هتميق نجم يف لجر دب مهارد ةرشع ةَ هللا لوسر هيف عطق يذلا نجملا ةميق

 . دواد وبا هاور

 -ءاطع كردي ملو نينح موي لتق هنإ اولاقو ةباحصلا نم ةعامج هدعاذه نيآ : تلق نإف

 . عطقنم ثيدحل اف ذئنيحف - هنع هللا یضر

 نكل هكردي مل - هنع هللا يضر - ءاطعو - هنع هللا يضر - ةباحصلا نم نأ ناك نإ : تلق

 امك ب یبنلا دعب ام ىلإ هتافو نع ترحخأت ناک نإو - امهنع هللا یضر - سابع نبا ثیدح هدیژی

 - مهنع هللا يضر - نيعباتلا نم ناك نإو « ًالصفنم ثيدحلا نوكي - هللا همحر - يواحطلا معز

 ]۲٥۸٤[. ةجام نبا « ]٤۳۸٥[ دواد وب (۱)

 )١/ ۲۷۴٤(. دئاوزلا عمجم . فیعض وهو ينامخا ديمحلا دبع نب ییحی هیفو يناربطلا هاور : يمثيهلا لاق (۲)

 [éTAY]. دواد وبأ )۳(



 « باتكلا يف لاق امك بورضملا طارتشا كل نيبي اذهو افرع ةبورضملا ىلع قلطني مهاردلا مساو
 اهتميق ًأربت ةرشع قرس ول ىتح « ةيانحلا لامكل ةياعر حصألا وهو « ةياورلا رهاظ وهو

 نم نأ ةعامج دعو « ةلاحم ًالصتم اًضيأ هريغو نوكي - هللا همحر - يعفاشلا همعز ام ىلع
 نباو ميعن وبأو يوغبلا مساقلا وبأو ديعس نباو قاحسإ نبا مهنم - مهنع هللا يضر - ةباحصلا
 نع سيردإ نب هللا دبع ثيدح نم يئاسنلا هاورام انبهذم ديؤي امنو . ربلا دبع نباو عفان نباو رذنملا

 لوسر دهع ىلع نجملا نمث ناك : لاق هدج نع هيبأ نع بیعش نب ورمع نع قاحسإ نب دمحم

 نع - هللا همحر - ىلعألا دبع انثدح هفنصم يف ةبيش يبأ نبا هاورو . مهارد ةرشع ةي هللا

 نمث نود يف قراسلا دي عطقت ال: الك هللا لوسر لاق « لاق - هللا همحر -قاحسإ نب دمحم

 . مهارد ةرشع نجملا نمث ناك هللا دبع لاق . « نجلا

 هب بيعش نب ورمع نع ةأطرأ نب جاجحلا نع هدنسم يف - هللا همحر - دمحأ جرخأو

 - هللا همحر - هيوهار نب قاحسإ هاورو « مهارد ةرشع نم لقأ يف قراسلا دي عطقت ال» : ًاعوفرم

 . هدنسم يف

 بيعش نبا ورمع نع حابصلا نب ىنا انثدح هفنصم يف - هللا همحر - ةبيش يبأ نبا ىورو
 دي تعطق نجملا نمث غلبام رمصع :  لاق اهب يبنلا نع ةنيزم نم لجر نع بيسملا نب ديعس نع

 . مهارد ةرشع نجملا نمث ناكو « « هبحاص

 انثدح نارهم نب دلاخ انثدح برح نب حون نب دمحم انثدح ؛طسوألا» يف يناربطلا ىورو
 هللا دبع نع هيبأ نع نمحرلا دبع نب مساقلا نع- هللا همحر - ةفينح يبأ نع يخلبلا حيطق وبأ

 .هنع هللا يضر - دوعسم نبا

 يف - هللا همحر - قازرلا دبع ىورو . " «مهارد ةرشع يف الإ عطق ال: لاق اب يبنلا نعو
 نبا لاق : لاق نمحرلا دبع نب مساقلا نع هللا دبع نب نمحرلا دبع نع يروثلا انربخأ هفنصم

 . مهارد ةرشع وأ رانيد يف الإ ديلا عطقت ال - هنع هللا يضر - دوعسم

 «سانلا فرع يف ةروسكملا ىلع قلطني يأ :ش ( افرع ةبورضملا ىلع قلطني مهاردلا مساو ): م
 مهارد ةرشع طرتشي لب ‹ مهاردلا يف ءاملعلا ملكتو« فرعلا يف مهارد ىمسي ال ةروسكملا ريغ

 . بيرق نع ركذامك ةبورضملا ظفلب - هللا همحر - يرودقلا ظفل فنصملا لقنو . ال مأ ةبورضم

 كل نيبي ): م اًقرع ةبورضلملا ىلع قلطني مهاردلا مساو هلوق ىلإ هب راشأ :ش (اذهو ): م
 يذلا يأ :ش (وهو): م هرصتخم يف يرودقلا لاق امك :ش ( باتكلا يف لاق امك ٠ بورضملا طارتشا
 اهتميق ًاربت ةرشع قرس ول ىتح < ةيانجلا لامكل ةياعر حصألا وهو « ةياورلا رهاظ ): م باتكلا يف هركذ

 )١/ ۲۷٤(. دئاوزلا عمجم فيعض هدانسإو طسوألا يف يناربطلا هاور : يمئيهلا لاق (۱)
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 ةماع يف فراعتملا هنأل ‹ ليقاثم ةعبس نزو ربتعملاو ‹ عطقلا بجي ال ةبورضم ةرشع نم صقنأ

 . دالبلا

 ةياور نع هب زرتحا ‹ حصألاوه ةياورلا رهاظ يأ :ش ( عطقلا بجي ال ةبورضم ةرشع نم صقنأ
 . (طيحملا» يف هركذ « ءاوس بورضملا ريغو بورضملا نأ - هللا همحر - ةفينح يبأ نع نسحلا

 يف كلذ ركذ رصن ابأ خيشلا نأل ؛ رظن يرودقلا نع فنصملا لقن يف :يزارتألا لاقو

 هلوقب ةياورلا تبثأ لب ‹ ةبورضملا ديقي ملو « رصتخللا ةياور يرودقلا ذيملت وهو « ريبكلا حرشلا

 ةبورضم ريغ وأ ةبورضم مهارد ةرشع باتكلا بحاص لوق امأ : لاق مث ةبورضم ريغ وأ ةبورضم

 نباو - هللا همحر - فسوي يبأ نع رشب یورو لاق مث «- هللا همحر - ةفينح يبأ لوق وهف

 . عقيالًآربت مهارد ةرشع قرس نميف - هللا همحر -دمحم نع ةعامس

 «ةبورضم مهارد ةرشع ربتعي هنأ -هللا همحر - يخركلا نسحلا وبأ ركذ «ةفحتلا» يف لاقو

 مهارد ةرشع يف عطقي ال هنأ - هللا همحر - دمحمو - هللا همحر - فسوي يبأ نع يور اذكو

 . ةبورضم نكت ملآربت

 نيب جورت ام ةرشع قرس اذإ- هللا همحر - ةفينح يبأ نع- هللا همحر - نسحلا یورو

 طارتشا ينعي ‹ ةفحتلا ظفل انه ىلإ . هيف عطقي اجئار ناك اذإ ربتلا نأ ىلع لدي اذهف « عطق سانلا

 ليلد اذه - هللا همحر - يكاكلا لاقو . ةيانجلا يف لامكلا ةياعر لجأل ةرشعلا يف ةبورضلا

 نم صقنأ ربتلابو « لامكلا ةفص ىلع اهدوجو ىعاري تابوقعلا طورش يف ينعي حصألا

 . عطقلا بجي ال ةقوتسن وأ ةجرهنب وأ اًقويز قرسول ىتح «ةدوجلا انطرش اذهلو « هتميق بورضلا

 ‹ ردقلا ناصقنك ةيلاملا ناصقن بجوي فصولا ناصقن نأل « يواحطلا حرش يف هركذ

 اذه « عطقلا بجي ال ةبورضم ةرشع نم صقنأ اهتميق ًاربت ةرشع قرس ول ىتح « هتهبش كردأف

 . رهاظ وهو « هلبق ام ةجيتن

 . ندعملا نم ذوخأملا عطقلا وه ربتلاو

 هنأل ‹ ليقاثم ةعبس نزو ): م بهذلا نم ليقاثم ةعبس مهارد ةرشع يف ينعي :ش ( ربتعملاو ): م

 مهرد اتئام اطاريق نورشع رانيدلا نزوو « طيرارق ةعبرأ مهاردلا نزو :ش ( دالبلا ةماع يف فراعتملا

 . مهرد عابسأ ةثالثو مهرد لاقثم لك نزو « ًالاقثم نيعبرأو ةئام نزو

 رمألا رقتسا اذه ىلعو « دالبلا ةماع يف فراعتملا وه هنأل ؛ اذه نم ةاكزلا باتك يف رم دقو

 . تايدلا ريداقتو ةاكزلا باصنك مهاردلا هذهب ماكحألا قلعتف «- هنع هللا يضر - رمع ناويد يف

 .هللا همحر - يخركلا دنع عطقلا دنعو ةقرسلا تقو ةقرسلا ةميق ربتعي يواحطلا حرش يف لاقو



 ءًابهذ ناك نإو اهب هتميق ربتعي مهاردلا ريغ نأ ىلإ ةراشإ « مهارد ةرشع هتميق غلبي ام وأ هلوقو

 دبعلاو لاق . ىلاعت هللا ءاش نإ دعب نم هنيبنسو « ةئراد ةهبشلا نأل « هيف ةهبش ال زرح نم دب الو
 لاومأل ةنايص لماكتيف ‹ رذعتم فيصنتلا نألو « لصفي مل صنلا نأل  ءاوس عطقلا يف رحلاو

 همحر -دمحمو - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع الهو « ةدحاو ةرم هرارقإب عطقلا بجيو « سانلا

 نيسلجم يف امهنأ هنع ىوريو «نوترم هرارقإب الإ عطقي ال -هللا همحر- فسوي وبأ لاقو -هللا

 هنأل ‹ نیفلتخم

 ريغ نأ ىلإ ةراشإ « مهارد ةرشع هتميق غلبب ام وأ ):م : يرودقلا لوقو يأ :ش ( هلوقو): م

 ام ناک نو « هلبق اب ًالصاو :ش ( اًبهذ ناک نإو ): م مهاردلاب يآ :ش ( اهب هتمیق ربتعی مهاردلا
 امو ‹ عطقي مهارد ةرشع نم لقأ هتميق ًارانيد قرس ول «طيحملا» يفو . بهذ مهارد ةرشع هتميق غلبي

 وأ لاق « ؛رانيدلاب وأ مهارد ةرشع وأ رانيد يف الإ عطق ال :٠ لاق هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنع يور

 فرعلا رابتعاب ةميقلا نأل « تقولا ةميقب موقم ا رانيدلا الإ مهارد ةرشع عرشلا ةميقب موقملا رانيدلاب

 رانيدلا ةميق : تلق . مهارد ةينامث ريصي دقو « نيرشع نوكي دقو « ةرشع نوكي دق « فلتخم

 نأ ىلإ ربت لزي ملف « اًمهرد نیرشعب لوألا يف ناک دقو « اًمهرد نوڻالثو ةئامثالث اذه اننامز يف

 . غلبملااذه غلب

 زرحلاو « دحلل ةعفار يأ :ش ( هنيبنسو « ةئراد ةهبشلا نأل « هيف ةهبش ال زرح نم دب الو ): م

 اعيضم هبحاص دعي ال ام زرحملاب دارملاو « ظفحي يأ « ءيشلا هيف زوجي يذلا وهو « ةيرحلا ناكللا

 . ىلاعت هللا ءاش نإ زرحلا لصف يف زرحلا نيبنس :ش ( ىلاعت هللا ءاش نإ دعب نم ): م

 قراسلاو# : ىلاعت هللا لاق « :ش ( لصفب مل صنلا نأل « ءاوس عطقلا يف رح لاو دبعلاو : لاق ): م

 عطقلا فصني يأ :ش (رذعتم فيصنتلا نألو ): م دبعلاو رحلا لوانتي همومعبف « ةيآلا € ةقراسلاو

 ‹ عطقلا وه يذلا دحلا لماكتيف يآ :ش ( سانلا لاومأل ةنايص لماكتيف ): م روهشم دحلا وه يذلا

 :م صاصقلا يف امك ىفخي ال اداسف فيصنتلا رذعت لجأل هكرت يف نأل « سانلا لاومأ ظفح لجأل

 . يرودقلا ظفل اذه :ش ( ةدحاو ةرم هرارقإب ): م قراسلا دي عطق يأ :ش ( عطقلا بجيو )

 ( -هللا همحر- دمحمو -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع ): م ةدحاو ةرم هرارقإلل يأ :ش ( اذهو ): م

 . ءاملعلا رثكأ لاق هبو :ش

 دمحآو ىليل يبآ نبا لاق هبو :ش ( نیترم هرارقإب الإ عطقی ال -هللا همحر- فسوی وب لاقو ): م

 يبأ نع يآ :ش ( هنع یوریو ): م رمخلا برش يف فالخلا اذك و -هللا مهمحر- ةمربش نباو رفزو

 :ش ( نيفلتخم نيسلجم يف ): م انوكي نأ يغبني نيرارقإلا يأ :ش ( امهنأ ): م -هللا همحر- فسوي

 . ريغصلا عماجلا» حرش يف -هللا همحر- ثيللا وبأ هيقفلا ركذ اذك

 نأل يآ :ش ( هنأل ): مامهلوق ىلإ -هللا همحر- فسوي يبآ عوجر -هللا همحر- رشب ركذو
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 ترهظ دق ةقرسلا نأ امهلو . انزلا يف انربتعا كلذك ةنيبلا يهو « ىرخألاب ربتعيف « نيتهجلا ىدحإ
 ديفت ةدايزلا نأل « ةداهشلاب رابتعا الو « فذقلا دحو صاصقلا يف امك « هب ىفتكيف < ةرم رارقإلاب

 ال دحلا قح يف عوجرلا بابو « ةمهت ال هنأل ءاثيش رارقإلا يف ديفت الو « بذكلا ةمهت ليلقت اهبف
 ءهبذكي لالا بحاص نأل ؛ ًالصأ حصي ال ةقرسلا يف لاملا قح يف عوجرلاو راركتلاب دسني

 . عرشلا دروم ىلع رصنقيف « ساميقلا فالخب « انزلا يف ةدايزلا طارتشاو

 :ش ( ىرخألاب ): م رارقإللا يأ:ش ( ربتعيف ): م رارقإلاو ةنيبلا امهو : :ش ( نيتهجلا ىدحإ ): م رارقأإلا
 امك :ش ( انزلا يف انربتعا كلذك 2: م ناتبشت ناتنيبلا نإف (: :ش ( ةنيبلا يهو ): م ىرخألا ةجحلاب يأ

 هيف ةنيبلا نأ امك تارم عبرأ هيف رارقإلا انطرش ثيح انزلا يف ىف هدنسب اذك ةنيبلاب انه اه رارقإلا انربتعا
 فرتعا دق صلب ىتأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ يموزخملا ةيمأ ي ىبأ نع دواد وبأ یور هنألو ؛ عبر

 رارقإلا نأ اذهب ملعف . عطقف اًئالث وأ نيترم هيلع هداعأف < « ىلب لاق « «تقرس كلاخأ ام »: هل لاقف

 يبأ نب يلع ىلإ هدانسإب «راثآلا حرش» يف يواحطلا ىور ام ديؤيو ‹ عطقلا بجوي ال ةدحاو ةرم
 ‹ نيتداهش كسفن ىلع تدهش دق لاقف «نيترم ةقرسب هدنع رقأ الجر نأ -هنع هللا يضر- بلاط

 . هقنع يف اهقلعو عطقف هب رمأف
 رارقإلاب ترهظ دق ةقرسلا نأ ): م - هللا امهمحر- دمحمو ةفينح يبأل يأ :ش ( امهلو ): م

 ‹ امهريغو :ش ( فذقلا دحو صاصقلا يف امك ): م ةدحاو ةرم رارقإلاب يأ :ش ( هب ىفتكيف «ةرم
 دحأ سايق نع باوج اذه :ش ( ةداهشلاب رابتعا الو ): م. ةدحاو ةرمب يفكي اهيف رارقأإلا نإف
 م ةداهشلا يف يأ :ش ( اهيف ديفت ةدايزلا نأل ): م هلوق وه هنايب فراعلا نايبو « ىرحخألاب نيتجحلا
 نإ رارقإلا نأل ؛ رارقإلا يف يأ :ش ( ةمهت ال هنأل « ائيش رارقإلا يف ديفت الو < بذكلا ةمهت ليلقت):
 باوج عوجرلابو راركتلاب اًقدص بلغتي الف اًبذك عقو نإو . يناثلاب اقدص وأ دري الف « اًقداص عقو
 ىلع دكؤيف هيلع تبثي نأ لامتحاو هرارقإ نع عوجرلا لامتحا عطقل راركتلا طرتشي امنإ لاقي امع
 دسني ال دحلا قح يف ): م رارقإلا نع يأ :ش ( عوجرلا بابو ): م هلوقب « باجأف «راركتلاب هلوبق
 . هل بذكي هنأل ؛ دحلا قح يف هعوجر حص عجر مث ةريثك ارارم رقأ ول هنأل :ش (راركتلاب

 ‹ حصي الف :ش ( هبذكي لاملا بحاص نال ؛ ًالصأ حصي ال ةقرسلا يف لاملا قح يف عوجرلاو ): م

 لاملا نامض طاقسإ قح يف هنألو « عطقلا قح يف رارقإلا راركت يف ةدئاف ال نأ اذهب قرفلا رهظف
 طارتشا ىنعم انزلا يف انربتعا كلذك هلوق نع باوج :ش ( انزلا يف ةدايزلا طارتشاو ): م . رارقإلاب
 ىفتكي نأ انزلا يف سايقلاو «طوسبملاىفو «طيحملا» يفو :ش ( سايقلا فالخب ): م انزلا يف ةدايزلا

 دروم ىلع رصتقيف ): م صنلاب سايقلا فالخ ىلع هيف راركتلا طارتشاف « هيف ةدحاو ةرم رارقإلاب
 نأل « ةقرسلا باب يف ادراو نوكي ال انزلا يف دراولا صنلاو ٠ صنلا دروم ىلع يأ :ش ( عرشلا
 امأو . ةدحاو ةرم رارقإلاب اًقراس عطق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ وهو « رخآ صن درو ةقرسلا يف
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 نع مامإلا مهلأسي نأ يغبنيو « قوقحلا رئاس يف امك روهظلا ققحتل نيدهاش ةداهشب بجيو :لاق

 اهنامزو اهتيهامو ةقرسلا ةيفيك

 هئرد يف طاتحا مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ لد لب « نيترم طارتشا ىلع لدي الف يموزخملا ثيدح

 - يلع ثيدح اذكو . عوجرلا نيقلت زاوج ىلع وأ « بحتسم وهو «عوجرلا ىلع هثح ىلعو
 .- هللا همحر- : يكاكلا لاق اذكو .نيترم كسفن ىلع تدهش: هلوق لیلدب -هنع هللا يضر

 ال يقافتا ارمأ راركتلا نم -هنع هللا يضر- يلع نع يور يذلاو -هللا همحر- : يزارتألا لاقو

 . لمأت هيفو ‹ يدصق

 (روهظلا ققحتل نيدهاش ةداهشب ): م عطقلا يأ :ش ( بجيو ): م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ): م

 يف امك ملعلا لهأل هيف فالح الو :ش ( قوقحلا رئاس يف امك ): م ةداهشلاب ةقرسلا روهظ يآ :ش

 هنأ لامتحالاف « قرس فیک لاقي نأب :ش ( ةقرسلا ةيفيك نع مامإلا مهلأسي نأ يغبنيو ): م صاصقلا

 نع يور ا اًقالخ < ةياورلا رهاظ ىلع عطقني ال ثيح بهذف عاتملا ذخأ وأ هدي لخدأف تيبلا بقن

 .« يلامألا» يف- هللا همحر - فسوي يبأ

 كتاه ال سلتخم لوألا يف هنأل « امهنم دحاو عطقي ال بابلا ىلع هل ابحاص لاق اذإاذكو

 ةيناثلا يفو «يفريصلا قودنص فالخب « لوحخدلاب الإ نوكي ال ةنيبلا يف زرحلا كته نأل « زرحلا

 نم بوثلا ىمر اذإ ام فالخب ءامهنم دحاو لك نم مامتلا ىلع عطقلل بجوملا لعفلا دجوي مل
 .ةدجو هب مث « عطقلل بجوملا لعفلا نأل « عطقي ثيح ذخأف جرخف ذخأ مث « قيرطلا ىلإ تيبلا

 ءيش قورسملا نأ لامتحال يه ام دوعي نأب ةقرسلا ةيهام نع لأسي يأ :ش ( اهتيهامو ): م

 لام وأ « قراسلل ةكرش هيف لام وأ « هنم مرحم محر يذ لام وأ « داسفلا هيلإ عراستي ام وأ « ذفان

 لمتحیو . باصنلا ردق نم لقأ وأ « هقح ردقب ةقرسلا امهذخأ نويدملا مهارد وأ ٠ نيجوزلا دحأ

 4 عمسلا قرتسا نم الإ  ىلاعت هللا لاق امك «مالكلا قارتسال ةفرسلا ىلإ هابسن نيدهاشلا نأ

 ًاوسأ نأ ثيدحلا يف درو دقو . دوجسلاو عوكرلا يفدمتعيال هنأل وأ « (1۸ ةيآلا : رجحلا)

 . اهنع لاؤسلا نم نذإ دب الف هتالص نم قرس سانلا

 نأل « مداقتلا لامتحال قرس ىتم : لاقي نأب ةقرسلا نامز نع لأسيو يأ :ش ( اهنامزو ): م

 . ةمهتلا مدعل .رارقإلا فالخب « ةمهتلل ةداهشلا لطبي ىلاعت هلل اًقح ةصلاخلا دودحلا يف مداقتلا

 ال رارقإلاب ةقرسلا ترهظ اذإ امأ ‹ ةنيبلاب ةقرسلا تتبث اذإ اذه : - هللا همحر - يكاكلا لاقو

 (طوسبملا» يف هركذ رارقإلا ةحص عني ال دهعلا مداقت نأل « نامزلا نع لاؤسلا ىلإ مامإلا جاتحي

 .(«طيحملا»و

 ال ذإ ‹ مهتم ريغ ريخأتلا يف دهاشلا نأ امل « انه اه عنام ريغ مداقتلا نوكي نأ يغبني : ليق نإف

 يف هباوج مدقت دقانلق . ىوعدلا ةيطرشل فذقلا دح ىف امك « كلام لا ىوعد نودب ةداهش لبقي
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 : لاق . ةمهتلل دوهشلا نع لأسي نأ ىلإ هسبحيو . دودحلا يف رم امك طايتحالا ةدايزل اهناكمو

 ال لقأ هباصأ نإو ‹ عطق مهارد ةرشع مهنم دحاو لك باصأف ةقرس يف ةعامج كرتشا اذإو

 باصنلا لامك ربتعيف « هتيانجب دحاو لك ىلع بجيو باصنلا ةقرس عطقلل بجوملا نأل ‹عطقي

 . ؟حاضيأإلا »يف هركذ « انزلا باب

 قرس وأ « برحلا راد يف قرس هنأ لامتحال ةقرسلا ناكم نع لأسيو يأ :ش ( اهناكمو ): م
 ريغ نم قرس وأ . ةدبؤم ال ةتقؤم هلام ةمرح نأل ؛ اًناسحتسا هيف عطق ال انراد يف نمآتسم نم
 نذؤي ال هنأل ؛ عطقي ليللاب وأ راهن وأ رامح نمو « هيف لوخدلاب هل نذآ تيب نم وأ « زرحلا

 . يواحطلا حرش يف هركذ « ليللا يف لوخدلاب

 :ش ( هسبحيو «دودحلا يف رم امك ): م ةقرسلا ناكم نع لاؤسلا يف :ش ( طايتحالا ةدايزل (: م

 وأ امهلأسي نأ هلوق ىلع اًفطع بصنلاب بجتو « دودحلا باتك يف ةراشإلا هذه لثم « رم امك يأ
 ‹ قراسلا ةمهت لجأل يأ :ش ( ةمهتلل دوهشلا نع لأسي نأ ىلإ ): م قراسلا مامإلا ىحيل سبحي

 . ةمهتلاب الجر ةا هللا لوسر سبح دقو « هيلع ًأريزعت هسبحيف ةقرسلاب امهنم اًيح راص هنأل

 قثوتلا نأل ءدوهشلا ةلادع نع لأسي نأ ىلإ هسبحي امنإو « دودحلا باتك يف كلذ رم دقو

 عقواذإ يقالتلا مدعل «زوجي ال ليدعتلا لبق عطقلاو ءردلا ىلع هانبم اميف عورشمب سيل ةلافكلاب

 . برهلاب قحلا توفي الثل سبحلا نيعتف « طلغلا

 لك باصاأف ةقرس يف ةعامج كرتشا اذإو ): م : - هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق (: م

 :ش ( عطقيال ): م ةقرسلا باصن نم لقأ يأ :ش ( لقأ هباصأ نإو « عطق مهارد ةرشع مهنم دحاو
 - نوشجاملا نبا نع لقنو . يكلاملا نوشجاملا نباو يروثلاو- هللا همحر - يعفاشلا لاق هبو
 ‹« لكلا عطقي - هللا مهمحر - روث وبأو دمحأو كلام لاقو . لاح لكب نوعطقي - هللا همحر

 عطقي دحاو لك : انلق . صاصقلاك ةعامحجلاو دحاولا هيف عطقلا بجوي لعف باصنلا ةقرس نأل

 دحاو لك لعف نإف . صاصقلا فالخب « دجوي ملو باصنلا ةقرس عطقلل ةبجوملا ةيانحجلاو هتيانجب
 . جوزلا جورخل حلاص دحاو لك جورخ نأل « صاصقلا ةبجوم ةيانج

 يف باصنلا لامك ربتعيف « هتيانجب دحاو لك ىلع بجيو باصنلا ةقرس عطقلل بجىملا نأل ): م
 وأ يبص ةعامجلا نيب نكي ملاذإ اميف هركذ يذلا اذهو « مهنم دحاو لك قح يف يأ :ش ( هقح

 . عطق ال ةعامحجلا يف مهنم دحاو ناك اذإو . لالا بحاص نم مرحم محر وذ وأ سرخ وأ نونجم

 اذإو « عطقي الف « عاطملا جارخإ نونجملا وأ يبصلا يلو نأ- هللا همحر - فسوي يبأ دنعو

 . ملعأ هللاو «يلاولا لوقل عطق امهريغ يلو



 حطقي ل امو هيف حطقي ام باب
 ريطلاو كمسلاو شيشحلاو بصقلاو بشغل اك مالسإلا راد يف احابم ًاهفات دجوي اميف عطقي الو

 تناک : تلاق -اهنع هللا يضر- ةشئاع ثيدح هيف لصألاو . ةرونلاو ةرغملاو خينرزلاو ديصلاو

 يف ًاحابم هسنج دجوي امو ءريقحلا يأ : هفاتلا ءيشلا يف اب هللا لوسر دهع ىلع عطقت ال دبلا

 هيف تابغرلا لقت ريقح هيف بوغرم ريغ روصب لصألا

 ( عطقي ال امو هيف عطقی ام باب ): م

 ريسفت ركذ الو . هيف عطقي الام نايب يفو « قراسلا هيف عطقي ام نايب يف باب اذه يأ :ش

 . بجوي ال يذلاو «عطقلا بجوي يذلا عورشلا دادعت يف عرش « اهطورشو ةقرسلا

 : م -اوريساريصخ يأ - ءافلابو قوف نم ةانثم ا ءاتلاب اهنأب :ش ( دجوي اميف عطقي الو (:م

 نأل هب ديق « مالسإلا راد يف كرتلاو ليصحتلا نيب لقاعلا هيف ريخي اموهو :ش ( اًحابم اهفات)

 ديصلاو ريطلاو كمسلاو شيشحلاو بصقلاو بشخلاك مالسإلا راد يف ): م ةحابإلا ىلع اهلك لاومألا

 ةماعلاو ءاهنيع نيكست زوجيو ‹ رمحألا نيطلا وهو تاحتفلاب :ش ( ةرونلاو ةرغملاو خينرزلاو

 . ةفورعم يهو « ةزمهلاب ال واولاو نونلاو نيعلا نوكسو ميملا مضب نولوقيو

 ۰ : م مالسإلا راد يف احابم دجويامو ةقانلا يف عطقلا مدع يف يأ :ش ( هيف لصألاو ): م

 ءيشلا يف ةي هللا لوسر دهع ىلع عطقت ال ديلا تناك :تلاق - اهنع هللا يضر - ةشئاع ثيدح)

 نع ناميلس نب نمحرلا دبع انثدح هدنسمو هفنصم يف ةبيش يبأ نبا هاور ثيدحلا اذه :ش (هفاتلا

 ىلع عطقت قراسلا دي نكت مل : تلاق -اهنع هللا يضر - - ةشئاع نع ةورع نع ةورع نب ماشه

 . هفاتلا ءيشلا يف ب هللا لوسر دهع

 : م . ضيا ًالسرم هاورو . یهتنا ‹ سرت وأ نجم نمث نم يأ يف عطقي ملو هدنسم يف دازو

 :ش ( هسنج دجوي امو ): م ثيدحلا نم سيلو - هللا همحر - فنصملا نم ريسفت :ش (ريقحلا يأ)

 دجويام يأ ًاريقح هلوق هربخو « ءادتبالا ىلع عفرلا لحم يف وهو « هسنج دجوي يذلا يأ
 نم ةذختملا يناوألاو باوبألا نع هب زرتحا :ش ( ةروصب لصألا يف اًحابم ): م هنوك لاح هسنج

 : م اهيلع قفتملا ةفصلاب ةيلصألا ةروصلا دعابتب اهريغتل عطقلا اهيف نإف « ةيدادخبلا رصحلاو ثجل ا

 ةضفلاو بهذلا نع هب زرتحاو « احابم هلوقل ةفص هنأ ىلع بوصنم ريغ :ش ( هيف بوغرم ريغ)

 . رهاوجلا رئاسو ؤلؤللا كلذكو « امهنع ةراقحلا تفتناف « امهيف ةبغرلا دوجول

 الو ةيفانئتسا ةلمج :ش ( هيف تابغرلا لقت ) : م أدتبملا ربخ هنأ انركذ دق :ش ( ريقح ): م

 ام لقف هيف اهرسكو ءاطلا حتف زوجيو « هب لخبلا ءيشلاب ةبانطلاو « هب اولخبت ال يأ « هب رضت

 نكلو « رحلا نبا نع يزرطلا هلقن ةلوصوم املاطو املف « هباتكو كلاملا نم هرك ىلع هذخأ دجوي
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 . زارحإلل ال ةرامعلل رادلا يف لخدي امنإو « باوبألا ىلع
 س سس
 اذإو « ةفاك تناك اذإ اذه « سشبو معن ىوس اب لاعفألا نم ءيش لصوي نأ زجي مل هيوتسرد نبا
 . لصفلا الإ سيلف ةيردصم تناك

 ليلق يأ ىنعملا لصاحو . فعضملاو فطخملاك ينعي ‹ ناتغل مضلاو حتفلاب هرك ىلع هلوق
 ‹ هيف بوغرم ريغ هتروصل لصألا ىف احابم هسنج ذخأ ذخؤي ام ذخأ اذإ كلام اب ةنقتسملا فاخلا
 ةجاح الف كلذك ناك اذإ امك « سفنلا ةسخو ةمهلا ءاند ةياغ نم ةريقحلا ءايشألاب ةصنلا نظلا نأل
 . اًبلاغ كلاملا نم ىضرلا دوجول ةقيقح اهذخأف ربخأ عرشلا ىلإ

 . اهيف بوغرم ريغ هلوقب ىفتكيو تاديكأتلا هذه ةدئاف ام : ليق نإف

 . ىلاعت هللا باتك يف تءاج تاديكأتلا هذه لثم : نأب بيجأ

 الو ضيحملا يف ءاسنلا اولزتعاف : ىلاعت هلوق يفامك « طلغلاو ةرهشلا نع لاعتم هنأ عم
 ةحازإلو ‹ وهسلا ةنظموه يدهازلا مالك يف ءيجي نأ ىلوأف «( ۲ ةيآالا : ةرقبلا) ¢ نهوبرقت
 هذه يف لاقي نأ نكيو : يكاكلا لاقو .«ةياهنلا »يف اذك ‹ وهسلا عوقو نم عماسلا مهويام
 نم فصو لک ناف ‹ ةضفلاو بهذلا يف عطقلا مدع بجوي فاصوأ يفن ىلإ ةراشإ تاديكأتلا
 . ةضفلاو بهذلا يف ةيفنم اهلك تراصف « عطقلا مدع بجوي فاصوألا هذه

 يف اًحابم هسنج بجوي ام ةقرس يف رجازلا ىلإ ةجاحلا مدع لجألو يأ :ش (اذهلو ): م
 عطقلا يفنل بجوملا ىنعملا يف امهكارتشال :ش ( باصنلا نود ام ةقرسب عطقلا بجي مل ): م لصألا
 : مهركذام رخآ ىلإ بصقلاو بشخلا يهو ةروكذملا ءايشألا يف يأ :ش ( اهيف زرحلا نالو ): م
 ىلع ىقلي بشخلا نأ ): مهلوقب :ش ( ىرت الأ ): م هلوقب اهيف زرحلا ناصقن حضوأو :ش ( صقان)
 نأل ؛ امهيف عطقي هنإف سونبألاو جاسلا امأ :ش ( زارحإلل ال ةرامعلل رادلا يف لخدي امنإو « باوبألا
 یلزن يه ةفص هيف تدجو هنأل « لومعملا بشخلا يف عطقي كلذكو ءامهزارحإب ةيراج ةداحلا

 . لصألا ةميق ىلع ةميق

 بارشلا يف الإ قرسس ءيش لك نم عطقأ انآ : لاق هنآ «ماشه رداون» يف فسوي يبأ نعو
 بارتلاو ءاملا يف يأ هباححصأ معزو . يعفاشلا لوق وهو « عطقألا حرش يف لاق . نيقرسلاو

 . نیهجو

 لاق ءالمإلا يف . بشخل ا يف الإ ءيش لک نم عطقأ لاق ينوراهلا يف فسوي يبا نع يورو
 نمو «ذيبنلاو فراعلاو صجلاو نيطلاو بارتتلاو ءاملا يف الإ ءيش لك يف عطقأ : فسوي وبأ
 بجي نأ يغبني : يزارتألا لاق . خينرزلا اهيف عطق ال يتلا فنصملا اهركذ يتلا ءايشألا ةلمج
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 ثروت ةفصلا كلت ىلع وهو « هيف تناك يتلا ةماعلا ةكرشلا كلذكو « رفي ديصلاو « ريطي ريطلاو

 طبلاو جاجدلا ريطلا يفو ‹ يرطلاو حلاملا كمسلا يف لخديو . اهب ءىردنت دودحلاو « ةهبشلا

 . انركذ امل مامحلاو

 هركذ ام ىلع :تلق . لاومألا رئاسك نيراطعلا نيكاكد يف ناصيو زرحي هنأل ؛ خينرزلا يف عطقلا

 كلامو يعفاشلا لاقو . لاطرألاب عابتو نيراطعلا دنع زرحت اهنأل « ةدعملا يف عطقي نأ يغبني

 . نيقرسلاو بارتلا الإ اباصن هتميق غلبي لام لك ةقرسب عطقلا قلعتي :روث وبأو دمحأو

 يتلا ةروصلا ىلعرهوجل او ؤلؤللا وأ ةضفلا وأ بهذلا قرس اذإ : دمحم نع ماشه ىورو

 ةقرس سيل هنأل عطقي ال « بهذم ا رهاظ يف عطقي ال بارتلاو رجحلاب طلتخملا وهو « ةحابم دجوي
 .ةداع هزارحإ متيو هكرتي ال هذخأ نم نکمتی نم لکو . اًقح

 . باوبألا ىلع ىقلت بشخلا هلوق ىلع فوطعم وهو :ش ( رفي ديصلاو ريطي ريطلاو ) : م

 ةبغرلا لقت ركذ امك امهيف رمألا ناك اذإف « ديصلا كلذكو بابلا لوأ يف روكذملا ريطلا هب دارأو

 .اهلثم يف رجازلا عرشي الف ءامهيف

 هلوقل « ةماعلل احابم ينعي « ديصلا يف يأ :ش ( هيف تناك يتلا ةماعلا ةكرشلا كلذكو ) : م

 عطق الف ثبخلاو وشحلاو ةناغم او لاملا تيب لامك ناكف« ذحخأ نمل ديصلا : مالسلا ةالصلا هيلع

 وهو) : م احابم هسنج دجوي اميف يأ هيف تناك يتلا ةماعلا ةكرشلا الإ : لاقو يكاكلا هرقأ اذك

 اهيف زرتحي ةكرتشم يهو « اهيلع ناك ىتلا ةفصلا كلت ىلع هنأ لاحلاو يأ :ش ( ةفصلا كلت ىلع

 ىلع وهو : هلوق ربخ :ش ( ةهبشلا ثروت ) : م هركذ امك بشخلاو ةذختم ا يناوألاو باوبألا ىلع

 . ةهبشلاب يأ :ش ( اهب ئردنت دودحلاو ): م ةحابإلا ةهبش ثروت يأ « ةفصلا كلت

 كمس ظفل يرودقلا قالطإ يف لخدي يأ :ش ( يرطلاو حلالا كمسلا يف لخديو ): م

 حلم كمس لاقي :رهاز نبا لاقو «يخركلا كلذ ىلع صن ردقملاو حلاملا وهو ةسبايو ةيرط
 . هلوقب ذخؤي ال دلوم هنإف - يرطلاو حلاملا معطي رجازلا - هلوق ىلإ نتفتلت الو «حلمو

 طبلاو ): م جاجدلاو ريطلا ظفل يرودقلا قالطإ يف لخديو يأ :ش ( جاجدلا ريطلا يفو ): م

 ليلد رارفلاو ناريطلا ينعي « رفي ديصلاو « ريطي ريطلاو هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( انركذ امل مامحلاو

 . اذهل عطقي ملف « زرحلا ناصقن ىلع

 وبأ هيقفلا لاقو « عطقي ال مهارد ةرشع يواسي ًاريط قرس لجر :ريغصلا عما لا» يف لاق

 نوكي يذلا رئاطلا هب دارأ : مهضعب لاق « هيف خياشملا فلتخا : «ريغصلا عماجلا» حرش يف ثيللا

 بجي ال : مهضعب لاقو « يلهألا ىنعجب هنأل « عطقلا امهيف بجيف « طبلاو جاجدلا ىوس ًاريط
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 عطقلا بجي هنأ -هللا همحر- فسوي يبأ نعو . ريطلا يف عطق ال : مالسلا هيلع هلوق قالطإلو

 لاق . هانركذ ام امهيلع ةجحلاو « يعفاشلا لوق وهو « نيقرسلاو بارتلاو نيطلا الإ ءيش لك يف
 يف عطق ال مالسلا هيلع هلوقل ؛ ةبطرلا هكاوفلاو محللاو نبللاك داسفلا هيلإ عراستب اميف عطق الو

 ‹ رثک الو رمث

 . حصأ لوقلااذهو « رويطلا عيمج يف عطقلا

 . عطقلا بجي ال مامحلا وأ طبلا وأ جاجدلا نم اًتيش قرس ولو : باتك يف ركذو

 يبآ نبا هاورو .اعوفرم بيرغاذه :ش ( ريطلا يف عطق ال : مالسلا هيلع هلوق قالطإلو ): م

 يقهيبلا جرخأو . ريطلا يف عطق ال : لاق هنإف « نامشع ىلع اًقوقوم قازرلا دبعو هفنصم يف ةبيش
 . عطق مامحلا قراس ىلع سيل : لاق « ةلسرملا هنأ رذ يبأ نع

 مامحلا هنظ ينامكرتلا نيدلا ءالع خيشلا لاقو « زرح ريغ يف مامحلا دارأ : يقيربلا لاق

 لخدي لجرلا باب هفنصم يف ةبيش يبأ نبا هيلع برعيو « ديدشتلاب مامحلا وه اغنإو فيفختلاب
 نع يلع نع دايز وبأ ينثدح حلاص نب ةيواعم ينربخأ بابخلا نب ديزي انثدح « قرسيف مامحلا
 . هيلع عطق ال : لاقف « مامحلا قراس نع لئس هنأ ءادردلا يبأ نع نيرج

 ‹ نيقرسلاو بارتلاو نيطلا الإ ءيش لك يف عطقلا بجي هنأ : - هللا همحر- فسوي يبأ نعو (:م

 نم هانركذ ام يعفاشلاو فسوي يبأ ىلع يأ :ش ( هانركذ ام امهيلع ةجحلاو « يعفاشلا لوق وهو

 . اهنع ىلاعت هللا يضر - ةشئاع ثيدح

 هكاوفلاو محللاو نبللاك داسفلا هيلإ عراستي اميف عطق الو ): م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ): م

 خيطبلاك ةبطرلا هكاوفلاو « ةثالشلا ةمئألا تلاق هبو « عطقلا هيلع نأ فسوي يبأ نعو :ش ( ةبطرلا

 .دصحي مل يذلا عرزلاو « رجشلا ىلع هكاوفلاو

 :لاقف « قلعملا رمتلا نع ثدح ةي هللا لوسر نأ «راثآلا حرش» يف يور اب اوجتحاو

 هلثم ةمارغ هسفن نجملا نمث غلبي امو « عطقلا اهيفف نجما نمث غلبو نيرجلا هاوأ ام الإ هيف عطقال

 . لاکت تادلجو

 :ش (رثك الو رمت يف عطق ال :مالسلا هيلع هلوقل ): م هلوقب هركذ ام دمحمو ةفينح يبأ ةجحو

 نب ىيحي نع امهالك ةنييع نبا نع ةجام نباو يئاسنلاو دعس نب ثيللا نع يذمرتلا هجرخأ اذه
 طئاح نم یلوو قرس اًمالغ نآ نابح نب عساو نب دمحم نع ناسح نب ییحی نب دمخم نع دیعس

 « سك الو رمث يف عطق ال»» :الب يبنلا لاق جيدخ نب عفار لاقف هعطقب رمأف ناورم ىلإ عفرف

 ]۲٠۹۳[. ةجام نبا« ٤٥۹٩[ ] يئاسنلا « ]۱٤۸۹[ يذمرتلا (۱)

۱٦ 



 هللاو هب دارملاو ماعطلا يف عطق ال : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو .يدولا ليقو « رامجلا :رثكلاو

 ةطنحلا يف عطقي هنأل ‹ رمتلاو محللاك هانعم يف امو هنم لكألل ايهم اك داسفلا هيلإ عراستي ام ملعأ

 اهيف عطقي -هللا همحر- :ىعفاشلا لاقو . اعامجإ ركسلاو

 . هحیحص يف نابح نبا هاورو

 راصنألا مالك يف لحنلا راج رثكلا : ديبع وبأ لاق « ةثلمملا ءاثلاو فاكلا حتفب رثك الو : هلوق

 . اًضيأ بذجلا وهو

 ديبع يبأ ريسفت ىلإ فنصملا راشأو . بذجلا رامجلا نومسي قارعلا لهأ : رياد نبا لاقو

 ۰ ءار هرخآ يفو ‹ ميلا ديدشتو ميجلا مضب :ش ( رامجلا : رثكلاو ): م : هلوقب

 ةلمهملا لادلا رسكو واولا حتفب :ش ( يدولا ليقو ): ملحنلا محش رامجلا : يرهوجلا لاقو

 . لحنلا راغص وهو « ليسلا وهو ءايلا ديدشتو

 ةالصلا هيلع لاقو ): م ةغللا نيناوق يف تبشي مل ىدولاب رامحجلا ريسفت : يزارتألا لاقو

 ىورو .ماعطلا يف الإ عطق ال » : لاق اي يبنلا نآ -هنع هللا يضر - يرصبلا نسحلا نع مزاح نبا

 اب يبنلا نأ نسحلا نعو رمعو كلملا دبع نب ثعشأ نع صفح انثدح هفنصم يف ةبيش يبأ نبا

 لجر نع يروثلا نايفس انربخأ هفنصم يف قازرلا دبع هاورو « هعطقي ملف اماعط قرس لجرب ىتأ

 . محللاو ديرثلاك هراهن نم دسفي يذلا ماعطلا وه : نایفس لاق دازو هرکذف ‹ نسحلا نع

 ماعطلا نم دارملا يأ :ش ( هنم لكألل ايهملاك داسفلا هيلإ عراستي ام -ملعأ هللاو- هب دارملاو ): م

 يف امو): م حاضيإلا يف هركذ محللاو زبخلاك لكألل زهجملا يأ ء ايهما روكذملا ثيدحلا يف روكذملا

 محللاك هلوق نأل « رشنو فل :ش ( رمتلاو محللاك ): م لكألل أيهي ام ىنعجب ام ربع يأ :ش ( هانعم

 . لكألل ايهملاك هلوق ریظن

 ركسلاو ةطنحلا يف عطقي ): م قراسلا نأل يأ :ش ( هنأل ): مهانعم يف ام ريظن رمتلاو هلوقو

 . داسفلا امهيلإ عراسي ال امهنأل :ش ( اعامجإ

 داسفلا هيلإ عراسي ام ناك ءاوس « عطق الف ناك اذإ اماطحتو ةعاجم ماع ماعلا نكي مل اذإ اذه

 ال»: لاق هنأ ءاي يبنلا نع يورو« ةنس ماع يف عطق ال : - هنع هللا يضر - رمع نعو ءال وأ

 . ارطضم ةعاجم يف عطق

 هكاوفلاو محللاو نبللا نم ركذ اميف يأ :ش ( اهيف عطقي - هللا همحر - يعفاشلا لاقو ): م

 .[٣٠۲]دواد یبأل « لیسارملا» (۱)



 هجرخأ انلق . عطق نارجلا وأ نيرجلا هاوأ اذإف ‹ رثك الو رمث يف عطق ال مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 الو : لاق . عطقلا هيفو رمشلا نم سبايلا وه مهتداع يف نيرجلا هيوؤي يذلاو ةداعلا قافو ىلع

 ةبرشألا يف عطق الو « زارحإلا مدعل ؛ دصحبي مل يذلا عرزلاو رجشلا ىلع ةهكافلا يف عطق

 ؛ ةبرطملا

 نارجلا وأ نيرجلا هاوأ اذإف رثك الو رمث يف عطق ال ٠-مالسلا و ةالصلا هيلع - :هلوقل): م ماعطلاو ةبطرلا

 . ظفللا اذهب بيرغ ثيدحلا اذه :ش “'(«عطق

 حارملا هاوأ اذإف < لبح ةسيرح يف الو قلعم رمث يف عطق ال» : لاقل هللا لوسر نآ يكم ا نيسح

 اذإ لبحخلاب اميف سيل : ريثألا نبا لاق «لبح ةسيرح هلوق . «نجملا نمث غلب اميف عطقلاف نيرجلا وأ

 "اهظفحيو اهسرحي نم اهل نأ يأ ءةلرعفم ىنعم هب ةليمف ةسيرلاو ؛ زرحي هال ؛ عطق قرس

 لهأ هيمست يذلا وه - ميجلا حتفب- نيرجلاو . معنلا حارب هيف يذلا -ميملا مضب - حارملاو

 ر زاما اشيا ل لاق قر امرشا سلا لمار ٠ الا ماعلا لهأو لا قارعل

 هعمجو«فجيل بطرلا هيف ىقلي يذلا عضوملا وهو « ديرما نيرجلا :«برغملا» يف لاقو

 نارجلا هب ىمسي نأ زاجف « نرج عمجلاو « هرحنم ىلإ هحبذم نم هقنع مدقي ريعبلا نارجو نرج

 ال اوناك مهنأل :ش ( ةداعلا قافو ىلع ): م : ةا يبنلا هجرحخأ يأ :ش ( هجرخأ انلق ): م

 هيوؤي يذلاو): م : هلوق ىنعموهو « سبايلا ىلإ ظفللا فرصيف « سبايلا الإ نيرحبلا يف نوعنصي

 ةياورلا يف رمثلا نم سبايلا يفو يأ :ش ( عطقلا هيفو « رمثلا نم سبايلا وه مهتداع يف نيرجلا

 . ةروهشملا

 ‹دصحبي مل يذلا عرزلاو رجشلا ىلع ةهكافلا يف عطق الو ): م يرودقلا يأ :ش ( لاق ): م

 (ةبرطملا ةبرشألا يف عطق الو ): مزرحلادجوي ملو « زرحلا كته عطقلا طرش نأل :ش ( زارحإلا مدعل

 ناك نإ اندنعو « مهدنع رمخلاك هنألف « ةثالشلا ةمئألا دنع امأ « فالح الب ةركسملا يآ :ش

 . داسفلا هيلإ عراستي ام وهف ًاولح برشلا
 ملف فالح اهموقت يف ءاملعللف اهريغ ناك نإو . اهل ةميق الفآرمخ ناك نإف آرم ناك نإو

 رمألل ةفارإال هذخأ ليوأت دحأ لكل نأل « عامجإلاب موقتم لام اذ نأل < صنلا هب درو امیف نکی

 . ركنملا نع يهنلاو فورعمل اب

 . ]٤٥۹۳[ یئاسنلا « ]۲٣۹۹[ ةجام نبا « [۳۹۰٤]دواد وبا : هانعب هجرخأ (۱)
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 ققحتف « فالتخا اهضعب ةيلام يفو « لاب سيل اهضعب نأل « ةقارإلا اهلوانت يف لوأتي قراسلا نأل
 هيلع ناك نإو فحصملا ةقرس يف الو ‹ فزاعملا نم هنأل ؛ روبنطلا يف الو . ةيلاملا مدع ةهبش

 -فسوي يبأ نعو . ىرتشيو عابي هنأل موقنم لام هنأل ‹ عطقي :-هللا همحر- يعفاشلا لاقو .ةيلح

 ربتعيف « فحصملا نم تسيل اهنأل ًاباصن ةيلحلا تغلب اذإ عطقي هنأ اًصضيأ هنعو . هلثم -هللا همحر

 . اهدارفناب

 ىنعم يفاصتلاف رورس ةبلغب ركسلا «لوصألا» يف لاقو . هترارح ةدشل ناسنإلا بيصت ةفخ

 ال هنأل « لحملا يف عطقي هنأل ةركسملاب ةبرشألا ديقو « راكسألل بارطألل ام ريعتساف «رورسلا

 . حاضيإلا يف هركذو « داسفلا هيلإ عراست

 ةيلام يفو ): مرمخلاك :ش ( لاب سيل اهضعب نأل « ةقارإلا اهلوانت يف لوأتي قراسلا نأل ): م

 يعفاشلا دنع مارح ركسم لك نإف ريعشلاو ةرذلا امأو « قزابلاو فصنملاك :ش ( فالتخا اهضعب

 يف ةهبش ثروي هتحابإ يف فالتخالا نأل :ش ( ةيلاملا مدع ةهبش ققحتف ): م هل ةيلام الو « رمخلاك

 ركس نإو هيف بجي ال دحلا نأ ىتح « ةفينح يبأ لوق يف لالح ةرذلاو سدعلاو ريعشلاو ةطنحلا

 عطقي ال لصألا ةقرس يف لاقو . ركسملاب دحلا بجي مارح كلذ نأ دمحم نع يورو . هلوق يف

 يف عطق ال دعجلا نب يلع ةياورب فسوي يبأ رداون يفو . ةوق رمح راص دق لخلا نأل ؛ لخلا يف

 .بالجلاو ةبرشألا

 :م ةمئألل فالخ الب يهالملا نم ههبشأ امو روبنطلا يف عطق الو يأ :ش ( روبنطلا يف الو ): م

 . وهللا ةلآ وهو « فزعم عمج وهو « فزاعملا نم روبنطلا نأل يأ :ش ( فزاعملا نم هنأل )

 دوعلا عمجي مسا وه : ةغللا لهأ نم موق لاقو . يهالملا فزاعملا : (ةرهمحجلا» يفو

 . امههابشأو روبنطلاو

 يأ :ش ( فحصملا ةقرس يف الو ): م نميلا لهأ اهجرختسا يتلا فزاعملا لب : نورخآ لاقو

 . هلبق اجب ةلصاو نإ ةملك :ش ( ةيلح هيلع ناك نإو ): م فحصملا ةقرس يف اًضيأ عطق الو

 عابي هنأل موقتم لام ): م فحصملا نأل يأ :ش ( هنأل عطقي :- هللا همحر - يعفاشلا لاقو ): م

 يأ :ش ( هلثم- هللا همحر - فسوي يبآ نعو ): م هعیب زوجي یتح هلوق ینعم وهو :ش ( یرتشیو

 تسيل ): م ةيلحلا نأل ىأ :ش ( اهنأل ): م مهارد ةرشع يأ :ش ( اًباصن ةيلحخلا تغلب اذإ عطقي هنأ )

 . فحصملا نودب اهدحو ىأ :ش ( اهدارفناب ربتعيف « فحصملا نم

۱۹ 



 بوتكملا رابتعا ىلع هل ةيلام ال هنألو . هيف رظنلاو ةءارقلا هذخأ يف لوأتي ذخآلا نأ رهاظلا هجو

 ةينآ قرس نمك عباوتلاب ربتعمالو « عباوت يه اغنإو «ةيلحلاو قاروألاو دلحلل ال هلجأل هزارحإو

 راصف « زارحإلا مدعل دجسملا باوبأ يف عطق الو باصنلا ىلع وبرت ةينآلا ةميقو « رمخ اهيف

 ال ىتح « هيف ام دجسملا بابب زرحب الو « اهيف ام رادلا بابب زرحي هنأل ٠ ىلوأ وه لب رادلا بابك

 : م فحصملا ذخأ ىأ :ش ( ذخآلا نأ ): م عطقلا مدع وهو ةياورلا :ش ( رهاظلا هجو ): م

 رظنلاو ةءارقلا ليوأتب هذخأ نأ : ةياور يف دمحأ لاق هبو :ش ( هيف رظنلاو ةءارقلا هذخأ يف لوأتي)

 .٠ ةهبشلاب بجيال عطقلاو عقو لاكشإ ةحازإل هيف
 ةيلاملا ىنعم نأل :ش ( بوتكملا رابتعا ىلع هل ةيلام ال ): م فحصملا نألو ىأ :ش ( هنألو ): م

 :م بوتكملا لجألو ىأ :ش ( هلجأل ): م فحصلملا زارحإ ىأ :ش ( هزارحإو ): م دوصقم ال عبت هيف

 . قاروألاو دلجلا لجأل هزارحإ سيل ذإ :ش ( قاروألاو دلجلل ال )

 :ش (عباوت): م ةيلحلاو قاروألاو دلج لا ىآ :ش (يه امنإو): م ةيلحلا الو ىآ :ش ( ةيلحلاو ): م

 .بوتکملل

 ىلع): م ديزت يأ « :ش (وبرت ةينآلا ةميقو « رمخ اهيف ةينآ قرس نمك عباوتلاب ربتعم الو ): م
 باحصأ ضعب لاق هبو « ةينآلااهيفام دوصقملا نأل ؛ مهارد ةرشع ىلع يأ :ش ( باصنلا

 ‹ ةقرسلا باصن ىواسي ال اقلخ اًبوث قرس ول اذكو « فلتخملا ىلع فلتخملا ةاور وهو « يعفاشلا

 نإو باصنب سيل دوصقملا وه ام نأل « هيلع عطق ال اهب قراسلا ملعي ملو ٠ مهارد ةرشع هيف دجوف
 . نيلاحلا يف عطقي فسوي يبأ نعو . عطق ملع

 :تلق .اهب تداز اهنأل « ىلوأ اهدعبف « ةباتكلا لبق قاروألا يف عطقلا بجي : تلق نإف

 امو « اهيف امل ةعبات تراص اهدعبو « ةباتكلا لبق دوصقملا وه قاروألا نأل « رهاظ نيلاحلا نيب قرفلا

 اعبت تراص اهنأل « عطقي ال ةدالقلا هيلع بلك قرس اذإف « عطقلا اهيف بجي ةدالقلاك لامب سيل اهيف

 . بلكلل

 قراس مكح راصف ىأ :ش ( رادلا بابك راصف « زارحإلا مدعل دجسملا باوبأ يف عطقي الو ): م

 نم :ش ( ىلوأ وه لب ): م یآ یلوأ لب «رادلا باب قراس مکحك عطقلا مدع يف دجسملا باب

 بابب زرحي الو ): م رادلا يف ام ىأ :ش ( اهيف ام رادلا بابب زرحي هنأل ): م دجسملا باب قراس

 .دجسملا عاتم ىأ :ش ( هعاتم ةقرسب عطقلا بجي ال ىتح ): م دجسملا يف ام ىأ :ش ( هيف ام دجسلملا

 ‹ يناثلا ليلعت هجوألا لب فلتخملا ىلع فلتخلملاو رادلا بابك راصف هلوق : ىكاكلا لاقو

 هنأل « ةداع ةزرحم نوكت ال باوبألا نأ اندنع ماعلا ليلعتلاو . دجسملا باب يف هل كلم ال هنأ وهو

۰ 



 نع ًايهن رسكلا اهذخأ نم لوأتي هنأل ء درنلا الو جنرطشلا الو بهذلا نم بيلصلا الو : لاق

 . رسكلا ةحابإ ةهبش تبثت الف ةدابعلل دعأ ام هنأل ‹ لاثمتلا هيلع يذلا مهردلا فالخب « ركنملا

 رخآ تيب يف ناك نإو « زرحلا مدعل عطقي ال ىلصملا يف بيلصلا ناك نإ هنأ : فسوي يبآ نعو

 ‹ زرحلاو ةيلاملا لامكل عطقي

 . ةداعًازرحم وه نوکی الف « هب زرحی

 ةياور يفو « ةياور يف دمحأ لاق هبو « رادلا باب قراس اذكو « هلثم زرحب ًازرحم اًباصن قرس

 دجسملا باوبآ ةقرس ىأ « لعفلا اذه داعأ نإف «ريغصلا عماجلا» حرش يف مالسإلا رخف لاقو

 لاق هبو « ةبعكلا راتسأ يف عطقي الو « بوتي ىتح سبحيو هيف غلابيو رزعي نأ بجيف « دح

 .'زيجولا» حرش يفاذك « لام ا

 نم) : م بيلصلا ةقرس يف عطقي الو يأ :ش (بيلصلا الو ): م : يرودقلا ىأ :ش ( لاق ): م

 بهذو ةضف نم لمعيو « ىراصنلا ةدبعم ثلثم دوع بيلصلاو ‹ ةضفلا نم اذكو :ش ( بهذلا

 تنطول نزو ىلع نیشلارسکب خرطشلاةفرس يف اًتضيأ عطقي الو ىأ :ش ( جنرطشلا الو ): م

 وهو -ةلمهملا لادلابو ءارلاو نونلا حت حتفب - درنلا ةقرس يف اًضيأ عطقي الو ىأ :ش ( درنلا الو (: م

 دمحأ لاق هبو «بهذ نم ناك ولو . اندنع هيف عطق الو « نيرماغلا نيب فرعم يمجعأ مسا

 .دمحأ باحصأ نم باطخل ا وبأ لاق هبو « عطقي يعفاشلاو

 : مءايشألا هذه ذخأ نم ىأ :ش ( اهذخأ نم لوأتي ): م قراسلا نأل ىأ :ش ( هنأل ): م

 : مركنملا نع يهنلا لجأل ىأ :ش ( ركنملا نع اّيهن ): م رسكأل اهتذخأ لوقي ينعي :ش ( رسكلا)

 دعأ ام ): ماذه لثم نأل ىأ :ش ( هنال ): م ةروصلا يأ :ش ( لاثمتلا هيلع يذلا مهردلا فالخب)

 هنأب هيف ليوأتلا ينعي :ش (رسكلا ةحابإ ةهبش تبثت الف ) : م عطقلا بجيف وهلل الو شا

 . عطقلا دری الو ‹دیقی ال رسکلل هذحخ

 ی :ش ( یلصلا يف بيلصلا ناك نإ : م قراسلا ناك نإ ىأ :ش ( هنأ فسوي يب نعو (: ۴

 (زرحلا مدعل عطقي ال ) : م طيحملا »يف حرص هبو « ىراصنلا ةالص عضوم يف ىأ « مهالصم يف

 لاقو : :ش ( زرحلاو ةيلاملا لامكل عطقي رخآ تيب يف ناك نإو ) : ۾ هلوخد يف نوذآم تبثي هب هنأل : :ش
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 عبت يلحلا نم هيلع امو « لامب سيل رحل ا نأل « يلح هيلع ناك نإو رحلا يبصلا قراس ىلع عطق الو
 ناك اذإ عطقيف : فسوي وبآ لاقو . هعضوم ىلإ هلمح ول هتاکسإ يبصلا ذخأ يف لوأتي هنالو هل

 ءانإ قرس اذإ اذه ىلعو . هريغ عم اذكف « هدحو هتقرسب عطقلا بجي هنأل٬ باصن وه يلح هيلع

 ‹ هسفن دي يف نوکی الیک ملتی الو يشم ال يبص يف فالخلاو ديرث وأ ذيبن هيف بهذ وأ ةضف نم
 اهققحتل ريغصلا دبعلا ةقرس يف عطقيو « عادخ وأ بصغ هنأل « ريبكلا دبعلا ةقرس يف عطق الو

 اهدحب

 . هل عطق هدنع ًازرحم مهنم لجر دی يف ناک نِإو : یزارتألا

 رجلا نأل ): م ةسيفن بايث ىأ :ش ( يلح هيلع ناك نإو رحلا يبصلا قراس ىلع عطق الو ): م
 رذنملا نباو ىروثلاو روث وبأو دمحأو يعفاشلا لاق هبو :ش ( هل عبت يلحلا نم هيلع امو لاب سيل
 لوق وهو « دبعلا هبشأف « زيمب ريغ هنأل ؛ ريغصلا رحلا ةقرسب عطقي يبعشلاو كلامو نسحلا لاقو
 يف لوأتي ): م قراسلا نألو :ش ( هنألو ): م يتأي ام ىلع باصن ردق يلح هيلع ناك اذإ فسوي يبأ

 . عيضي ًاليل :ش ( هعضوم ىلإ هلمح ول ): م ینکس وهو ہآر ناب :ش ( هتاکسإ يبصلا ذخأ

 :ش ( هدحو هتقرسب عطقلا بجي هنأل ؛ باصن وه يلح هيلع ناك اذإ عطقي فسوي وبأ لاقو ): م

 لك وهو « يبظ نزو ىلع ماللا رسكو ءاحلا حتفب يلحلاو« باصن وه يذلا يلحلا ةقرسب ىأ

 رسك زوجيو . ءايلا ديدشتو ماللا رسكو ءاحلا مضب يلح هعجر رهوج وأ ةضف وأ بهذ نم سيلام

 ): م سايقب سيلو اًضيأ ءاحلا مض ىورو « رصقلابو ءاحلا رسكب هيلع ةيلحلا عمجو < اًضيأ ءاحلا
 . يبصلا وهو هريغ عم يلحلا ناك اذإ عطقي اذكف ىأ :ش ( هریغ عم اذکف

 :ش ( ذيبن هيف بهذ وأ ةضف نم ءانإ قرس اذإ ): م فالخلا اذه ىلعو يأ :ش ( اذه ىلعو ): م

 يعفاشلا لاق هبو « اًباصن غلب اذإ عطقي فسوي يبأ دنعف « ةثلم ا ءاثلاب :ش ( ديرث وأ ): م رمخ وأ

 دوصمقملا وهو فورظملا عبت ءانإلا نأل ؛ عطقيال دمحمو ةفينح يبأدنعو . دمحأو كلامو

 : م عبتلا وهاميف بجي فيكف « لقألا لحأ لصألا وه اميف عطقلا بجي ملاذإف «ذحألاب

 (هسفن دي يف) : م يبصلا يآ :ش ( نوكي اليك ملكتي الو يشم ال يبص يف ): م روكذملا :ش ( فالخلاو)

 ىلع ادي نوكيو «هسفن دي يف هنأل ؛ اعامجإ هقراس عطقي ال ربعيو يشو ملكتي ناك ول ىتح :ش

 دبعلا ةقرس يف عطق الو ): م .(طيحملا» يف اذك « اعادخ هذخأ ناكف هل عبات وهام ىلعو هسفن

 عدخناف اذكو اذك كعم لمعأ : هل لاق نأب ةعداخملا قيرطب يأ :ش ( عادخ وأ بصغ هنأل ؛ريبكلا

 دحب يأ :ش ( اهدحب ): م ةقرسلا ققحتل يأ :ش (اهققحتل ريغصلا دبعلا ةقرس يف عطقيو ): م كلذك

 اهيف عطقال زيي الو هسفن نع ربعي ملاذإ ملعلا لهأ اذه ىلع عمجأ : رذنملا نبا لاقو . ةقرسلا

 ذئنيحف « ةعاطلا يف هريغ نيبو هديس نيب زيي ال اًيمجعأ وأ ًانونجم وأ اًمئان نوكي نأ الإ عامجإلاب

 .عطق
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 همحر - فسوي وبأ لاقو . هدي رابتعا يف ءاوس هيف غلابلاو وه هنأل « هسفن نع ربعي ناك اذإ الإ

 نم لامو هجو نم يمدآ هنال «ًاناسحتسا ملكتي الو لقعی ال ًاریغص ناک نإو عطقی ال : -هللا

 ىنعم هيلإ مضنا هنآ الإ « هب اعفتنم ریصی ضوعب وأ هب ًاعفتنم هنوکل قلطم لام هنآ امهلو .هجو

 « لاب سيل ام كلذو ءاهيف ام دوصقملا نأل اهلك رتافدلا يف عطق الو هيلإ مضنا نكل « ةيمدآلا

 ‹ ذخألاب دصقي ال اهيف ام نأل « باسحل ا رتافد ىف الإ

 ناك ءاوس «‹ لعفي يذلا يمدآلا يف عطق ال هدنعو « ناهجو ةمئانلا دلولا مأ يف يعفاشللو

 :م ةقرسب سيل اذو ¢ اعداخم وأ اًبلاعتم الإ هذخأي الو ‹ ناظقي ناك نإو اًيمجعأ وأ اًنونجم وأ اًمئان

 ىلع :ش ( هدي رابتعا يف ءاوس هيف غلابلاو وه هنأل ؛ هسفن نع ربعي ): مريغصلا يأ :ش ( ناك اذإ الإ )

 .هعفاد

 هنأل ؛ اتاسحتسا ملكتي الو لقعي ال ًاريغص ناک اذإ عطقي ال :- هللا همحر -فسوب وبأ لاقو (:م

 عابي هنإ ثیح نم هجو نم لام هنوکو ‹ ًارهاظ اًيمدآ هنوکف :ش (هجو نم لامو هجو نم يمدآ

 .دحلل ةئراد ةهبش ثروأف بهويو ىرتشيو

 (قلطم لام ): م ريغصلا دبعلا نأ يأ :ش ( هنأ ): م دمحمو ةفينح يبألو يأ :ش ( امهلو ): م

 ( هب اًعفتنم ریصي ضوعب وأ ): م لاحلا يف :ش ( هب اعفتنم هنوکل ): م هيف ناظقي ال هنإ ثیح نم :ش

 . لاحلا يف يشي الو ملكتي ال ناك نإ لبقتسملا يف :ش

 كلذ وحن وأ ضرم نم ضراع هباصأ يأ ضرع هل ضرع :لاقي « ضراعلا ىنعب ضرعلاو
 ( هيلإ مضنا نكل ): م لام ريغصلا دبعلا نأ يأ « هنأ ريغ يأ :ش ( ةيمدآلا ىنعم هيلإ مضنا هنأ الإ ): م

 لاقو .يزارتألا هلاق « رتفد عمج وهو « فئاحصلا رتافدلاب دارأ :ش ( اهلك رتافدلا يف عطق

 .رعشلا وأ بدألا وأ ةعيرشلا ملع اهيف ناك ءاوس ينعي : لمكألا

 ريسفتلاو ثيدحلاو هقفلا بتك امأ :ش ( لاب سيلام كلذو ءاهيف دوصقملا نأل ):م

 . باسحلا رتافدب هقحلأ ليقف اهيف خياشملا فلتخاف بدألاورعشلا بتك امأو

 . ةجاحلاو ةغللا ىلع فقوتت دق اهتفرعم نأل « ثيدحلاو ريسفتلاو هقفلاب هقحلي : ليقو

 يعفاشلا دنعو « مالسأإلا خيش طوسبم يفاذك « ةحابإلا ةهبشلا درت ال فيك :تلق نإو

 . اهريغ وأ ةعيرشلا مولعاهيف ناك ءاوس اهلك رتافدلا يف عطقي دمحأو كلامو

 نأل): م اباصن غلب اذإ اهيف عطقي ثيح ناويدلا لهأ رتافد يهو :ش ( باسحل ا رتافد يف الإ ): م

 صخش ةحلصم الإ هب قلعتي ال ذإ :ش ( ذخألاب دصقي ال ): م باسحلا رتافد يف يأ :ش ( اهيف ام
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 حابم دجوي ام امهسنج نم نأل «دهف الو بلك ةقرس يف الو :لاق . دغاوكلا وه دوصقملا ناكف
 الو ةهبش ثروأف بلكلا ةيلام ىف رهاظ ءاملعلا نيب فالتخالا نألو « هيف بوغرم ريغ لصألا

 - ةفينح يبأ دنعو .امهل ةميق ال امهدنع نأل « رامزم الو طبرب الو لبط الو فد يف عطق
 جاسلا يف عطقيو . اهيف رسكلا لوأتي اهذخآ -هللا همحر

 . لام اهنأل عطقلا بجيف « قاروألا يهو :ش ( دغاوكلا وه دوصقملا ناكف ) :م نيعم

 عطق الو يأ :ش ( دهف الو بلک ةقرس يف الو ) :م هرصتخم يف : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 نوذأملا امأف ‹ هذاختا نع ىهنملا ىف كلذ لاق هنإف « ىكلاملا بهشأل الإ هيف فالح الو امهتقرس ىف

 نم لاقي نأ يغبني ناک :ش ( امهسنج نم نال ) :م هقراس عطقيف ةيشالاو ديصلا بلكف هذاختا يف

 . حصألا وهو ةينثتلا ريمضب اهسنج

 الو « مالسإلا راد اهيف ام اًحابم ذخؤي كلذ سبح نأ دارأ :ش ( لصألا حابم دجوي ام ) :م

 نأ هيف بوغرم ريغ هنأ ىلع ليلدلاو . لاحلا ىلع بصنم :ش ( هيف بوغرم ريغ ) :م هفاتلا يف عطق
 بلكلا يف امأ «ملعملا ريغ بلكلا يف يشي اذه :تلق . هذخأ ىلع ارداق ناك نإو هكرتي هدجي نم

 . هيف رظنيلف يشيب الف دهفلاو ملعملا

 يف كلامو دمحأو يعفاشلا دنعف :ش ( بلكلا ةيلام يف رهاظ ءاملعلا نيب فالتخالا نألو ) :م

 . بلكلا يف ةيلام ال دوادو ةياور

 هيبحاصو ةفينح يبأو يعخنلا ميهاربإو ءاطع دنعو « لطاب هعم نأل « هنمثاومرحاذهلو

 :م كلذك ناك اذإف ةيلاملا اهيف نأ ىلع لدي اذهف اهنامثأ حابيواهب عفتني يتلا بالكلا عيب زوجي

 . ةئراد يهو :ش ( ةهبش ) :م ءاملعلا فالتحخا :ش ( ثروأف)

 عبرم « ناعون وهو ديرد نبا لاق اذك اهمضو « لادلا حتفب :ش ( فد يف عطق الو ) :م

 . عطقي ال هنأ حصألاو ‹ خياشملا فالتخا ةازغلا لبط يف :ش ( لبط الو ):م رودمو

 - هلصأو ‹ برعم يسراف دوعلا هيبش ءار امهنيبو نيتحوتفم نيءابب :ش ( طبرب الو ) :م

 :ش ( رامزم الو ) :م ريثألا نبا هلاق - رب - ردصلا مساو هردص ىلع هعضي هب براضلا نأل - تبرب
 . يني يآ اهمفب رمزي يتلا ةلآلا وهو ميلا رسكب

 فالتخالاب اذهو ‹ ءاوس رومزملاو رامزلاو يهو ةرامز اهب رمزي يتلا ةبصقلاو ريثألا نبا لاق

 هذهل يأ :ش ( امهل ةميق ال ) :مدمحمو فسوي يب دنع يأ :ش ( امهدنع نأل ) :م انباحصأ نيب

 . عطقلا اهيف نوكي الف « ةروكذملا ءايشألا

 بجي نكلو « عطقي الف :ش ( اهيف رسكلا لوأتي اهذخآ - هللا همحر -ةفينح يبأ دنعو ) :م

 نم عون وهو « هرخآ يف ميجو ةلمهم نيسب :ش ( حاسلا يف عطقيو ) :م وهللا ريخل هدنع نامضلا
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 اهتروصب دجوت الو سانلا دنع ةزيزع اهنوكل ةزرحم لاومأ اهنأل ؛ لدنصلاو سونبالاو انقلاو

 هذه نأل ‹ دجربزلاو توقايلاو رضخلا صوصفلا يف عطقيو : لاق . مالسإلا راد يف ةحابم

 ريغ مالسإلاراد يف اهتروصب لصألا ةحابم دجوت الو اهسفنأو لاومألا نسحأ نم ءايشألا
 هنأل ‹ اهيف عطق باوبأو يناوأ بشخلا نم ذختا اذإو .ةضفلاو بهذلاك تراصف « اهيف بوغرم

 بلغت مل هيف ةعنصلا نأل « ريصحلا فالخب زرحت اهنأ ىرت الأ « ةسيفنلا لاومألاب قحتلا ةعنصلاب
 ةبلغل اهتقرس يف عطقلا بجي : اولاق . ةيدادغبلا رصحلا يفو زرحلا ريغ يف طسبي ىتح سنجلا ىلع

 ىلع ةعنصلا

 عمج :ش (انقلاو ) :م اهب الإ تبني ال هنألو ؛ دالبلا رئاس ىلإ دنهلا دالب نم لمحت ةعبرألا بناوجلا

 وهو ‹« برعم ءابلا حتفب :ش ( سونبألاو ) :م واولا نم ةقلعتم اهنأل حمرلا ةبشحخ يهو ةانق

 . فورعم

 :م ايش هب لمعاذإ الإ جاسلا يف عطق الو « هب عطق اًنيش سونبألاب لمع اذإ دمحم نعو

 الو « سانلا دنع ةزيزع اهنوكل ةزرحم لاومآ ) :م ةعبرألا ءايشألا هذه نأل يأ :ش ( اهنأل ) :م

 كلذ نوكي الف« برحلا راد يف الإ ةحابم ذخؤت الو :ش ( مالسإلا راد يف ةحابم اهنروصب دجوت

 . عطقلا طوقس يف ةهبش

 يهو :ش ( رضخلا صوصفلا يف عطقيو ) :م : «ريغصلا عماجلا» يف دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 رضخأو رفصأو رمحأ وهو « راجحألا زعأ نم وهو :ش ( توقايلاو ) :م درمزلاو زوريفلا نم لمعت

 ةعفنم هنم سيلو « هلعف الو هتوقل سيلو ‹ رضحخألا توقايلا قافت رضخأ رجح وه : تلق

 يف اهتروصب لصألا ةحابم دجوت الو ءاهسفنأو لاومألا نسحأ نم ءايشألا هذه نأل ) :م رظنم نسحأللا

 :ش ( ةضفلاو بهذلاك تراصف ءاهيف بوغرم ريغ مالسإلا راد

 ةينآ عمج :ش ( يناوأ ) :م هيف عطق ال يذلا بشخلا نم يأ :ش ( بشخلا نم ذختا اذإو ) :م

 :ش ( ةسيفنلا لاومألاب قحتلا ةعنصلاب هنأل « اهيف عطق ) :م باوبأ ذختاف ىأ عفرلاب :ش ( باوبأو) :م

 . نينيعملا لال راصف « هلصأ مكح نم هتجرحخ ةبلاخلا ةعنصلا نأل

 ىلع بلغت مل هيف ةعنصلا نأل ) :م يراوتلاو :ش ( ريصحلا فالخب زرحت اهن یرت الآ ) :م

 . اهفات اهنوك نم جرخي الف :ش ( زرحلا ريغ يف طسبي ىتح ) :م هلصأ ىلع يأ :ش (سنجلا

 ىلع ةعنصلا ةبلغل اهتقرس يف عطقلا بجي ) :م خياشملا يأ :ش ( اولاق ةيدادغبلا رصحلا يفو ) :م
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 دحاولا ىلع لقشي ال افيفخ ناك اذإ بجي امنو ‹ بكرملا ريغ يف عطقلا بجي اغنإو « لصألا
 الو زرحلا يف روصقل ةنئاخ الو نئاخ ىلع عطق الو هتقرس يف بغري ال هنم ليقشلا نأل ءهلمح

 عطق ال : مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاق دقو بجي فيك «هلعفب رهاجي هنأل « سلتخم الو بهتنم

 ‹ نئاخ الو بهتنم تنم الو سلتخم ىلع

 باب قرس «طوسبملا» يفو .اندنع هيف عطق ال رادجلا ىلع بكرملا امو . زرحت اهنأل « باوبألا يف
 (بحب اغإو ) :م رادلا باب يف عطقي ةثالثلا دنعو . زرحم ريغ رهاظ هنأل ‹ عطقي ال دجسم وأ راد

 . بكرم ا ريغلا باب يف عطقلا يأ :ش
 لاقو :ش ( هتقرس يف بغري ال هنم ليقثلا نأل « هلمح دحاولا ىلع لقثي ال اًقيفخ ناك اذإ ) :م

 الو ةيلالا يف اًناصقن ثروي ال لقثلا ةطساوب هتقرس يف ةبغرلا مدع نأل ؛ رظن اذه يف : يزارتألا
 . عطقلا بجيف لماك زرح نم ميتي لام ةقرس تلصح اذإف « زرحلا يف

 حرش يف ةياورلا اوقلطأ كلذلو « ةياورلا قلطأ لب « فيفخلاو ليقثلا نيب مكاحلا قرفي اذهلو

 اذكو يخركلا رصتخمل هحرش يفو هرصتخم يف قلطأ يرودقلا اذكو « هحورشو «ريغصلا عماج»

 . طوسبملا مسق يف «لماشلا» يف قلطأ

 نئاخلا - هللا همحر - يدركلا نيدلاردب مامإلا لاق :ش ( ةنئاخ الو نئاخ ىلع عطق الو ) :م

 ةهبش ناكف :ش ( زرحلا يف روصقل ) :م ثنؤملل ةنئاخلاو عدوم اك ةنامألا نم هدي يف اميف نوخي نم

 نم لعاف مسا وهو « بهتنم ىلعاضيأ عطق الو يأ :ش ( بهتتم الو ):م عطقلا طوقس يف

 . ةيرق يأ ةدلب نم اذهف « ةينالعلا هجو ىلع ذخأي نأ وهو « باهتنالا

 «سالتخالا نم لعاف مسا وهو« سلتخم ىلع اًضيأ عطق الو ىآ :ش ( سلتخم الو ) :م

 . ةسلخلا مكألا ةعرسب ءيشلا بيرق وهو ذخأي نأ وهو فالتخالا وهو

 :م فنصملا لوق نم بيرق وهو ًارهجو ةعرسب تيبلا نم ذخأي نأ سالتخالا : لمكألا لاقو

 قدص مدعل راصمألا ءاهقفو ءاملعلا عامجإب ءايشألا هذه يف عطق الو :ش ( هلعفب رهاجی هنأل )

 .اهيلع ةقرسلا

 ( نئاخ الو بهتنم تنم الو سلتخم ىلع عطق ال : مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاق دقو بجي فيك ) :م

 اب يبنلا نع رباج نع ريبزلا يبأ نع جيرج نبا نع ةعبرألا ناسلا باحصأ هاور ثيدحلا اذه :ش
 ‹«حيحص نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو . “”«مطق سلتخم الو بهتنم الو نئاخ ىلع سيل » : لاق

 )٤٦٠7(. يئاسنلا « )۲١۹۱( ةجام نبا « )٤۳۹۱( دواد وبأ « )۱٤۸۸( يذمرتلا (۱)
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 - يعفاشلاو فسوي وبأ لاقو -هللا امهمحر- دمحمو ةفينح يبأ دنع اذهو شابنلا ىلع عطق الو

 موقتم لام هنألو « هانعطق شبن نم : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ‹ عطقلا هيلع -هللا امهمحر

 . هيف عطقیف هلثم زرحب زرحم

 . اعوفرم هوحن كلام يبأ نبا نع ىرهزلا ثيدح نم «طسوألا» يف يناربطلا هاورو

 ىأ :ش (اذهو ):م تيملا نفك ذخأيو روبقلا شبني يذلا وه :ش ( شابنلا ىلع عطق الو ) :م

 ىروشلا لاق هبو :ش ( -هللا امهمحر -دمحمو ةفينح يبأ دنع ) :م شابنلا ىلع عطقلا مدع

 . امهنع ىلاعت هللا يضر - سابع نبا بهذم وهو « لوحكمو يرهزلاو يعازوألاو

 وبأو دمحأو كلام لاق هبو :ش ( عطقلا هيلع - هللا امهمحر - يعفاشلاو فسوي وبأ لاقو )م

 .زيزعلا دبع نب رمعو دامحو دوادو يعخنلاو يبعشلاو نسحلا بهذم وهو « روث

 كلام لاقو . - مهنع هللا يضر - دوعسم نباو ةشئاعو رمع بهذم وهو «طوسبملا» يفو

 . عطق عطقلا هيف بجي ام ربقلا نم جرحأ ام غلب اذإو : «ًأطوملا» يف

 . عطق مهارد ةثالث هتميق انفك ربقلا نم جرحأ اذإ : دمحأ لاقو

 وأ ةنسلا نفك نم رثكأ ناك نإف « اًعورشم ناك ام هب عطقي ىذلا نفكلا مث : يكاكلا لاقو

 ذخأب عطقي مل رهوج وأ ةضف وأ بهذ وأ عومجم بيط هعم كرتوأ توباتلا قرسف توبات يف كرت

 عطقي الف ًازرحم نوكي الف « هفسو عييضت هيف كرتلاف عورشم نفكب سيل هنأل ؛ كلذ نم ءيش

 .هقراس

 زرحم ربق نم قرس اذإ عطقيو « ةعباض ةبرت يف شابن ىلع عطق ال :؛زيجولا» يفو

 ريضخلا وهف ثراولل نفكلا يعرشلا ددعلا ىلع ةدايزلا يفو .ناهجو دالبلا لباقم يفو ‹سورحم

 . ةقرسلا يف

 ىلإ رقتفي ال هجو يف لاقو . هجو يف دمحأ لاق هبو « يبنجألل بلطلاف يبنجأ هنفك نإو

 . بلطلا

 هاور اذه :ش ( هانعطق شبن نم ) :م اي يبنلا لوقل ىأ :ش ( مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ) :م

 . اعوفرم بزاع نب ءاربلا نع هلاح لهجي نم هيف دانسإب ةفرعملا باتك يف يقهيبلا

 :م هانعطق شېن نمو « هانفرح قرح نمو ‹ هانقرغ قرغ نم ثيدحلا لوأ : يكاكلا لاقو

 ( زرحم ) :م هيف ةيلام لا ةعنص لصحت ال تيملا سابلإبو موقتم بوث نفكلا نأل :ش ( موقتم لام هنألو)

 ظفحي وهو :ش ( هلثم زرحب ) :م ءيش لک زرح ربتعی هنأل ‹ باودلل لبطصإلا نأ امك « هلثم :ش

 . هزرح هنأل :ش ( هيف عطقيف ) :م نفكلا زرح ربقلا نوكيف « ةداع هيف
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 نألو ‹ ةنيدملا لهأ ةغلب شابنلا وهو « يفتخملا ىلع عطق ال» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق امهلو

 نكمت دقو تيما ةجاح مدقتل ثراولل الو ةقيقح تيملل كلم ال هنأل ٠ كلملا يف تنكمت ةهبشلا

 وأ عوفرم ريغ هاور امو ‹ دوجولا ةردان اهسفن يف ةيانجلا نأل ‹ راجزنالا وهو دوصقملا يف للخل ا
 . حيحصلا يف فالخلا اذه ىلع وهف ‹ لفقم تيب يف ربقلا ناك نإو « ةسايسلا ىلع لومحم وه

 ةبادلا زرحو عطقي ال لبطصإ نم ةرد قرس ول ىتح ةردلل زرح قودنصلا نأ ىرت الأ

 . عطقي ال ةسيفنلا بايثلا ةريظحلا نم قرس ول ىتح ةريظحلا ةاشلا زرحو « لبطصإلا

 ىأ :ش ( مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ) :م يف : لاق دمحمو ةفينح يبألو يأ :ش ( امهلو ) :م

 : سابع نبا نعو . هل لصأ ال بيرغ ثيدح اذه :ش ( يفتخملا ىلع عطق ال ) :م : ةي يبنلا لوق

 ناويد يف لاق :ش ( ةنيدملا لهأ ةغلب شابنلا وهو ) :م ةبيش يبأ نبا هاور « عطق شابنلا ىلع سيل
 . هجرخأ ىأ « هافتحخا بدألا

 . نافكألل جرختسم هنأل ؛ فتخم شابنلاو : لمجملا يف لاقو

 تيملل كلم ال هنأل ) :م اكلم نفكلا نوك يف ينعي :ش ( كلما يف تنكمت ةهبشلا نألو ) :م

 ‹ راجزنالا وهو دوصقملا يف للخلا نكمت دقو تيملا ةجاح مدقتل ثراولل الو ) :م رهاظ وهو :ش ( ةقيقح

 ليمت ال زيهب ءيش نفكلاو « هنع رفنت ةميلسلا عابطلا نأل :ش ( دوجولا ةردان اهسفن يف ةيانجلا نأل

 . ةميقتسملا عئابطلا هيلإ

 دقو < هيم يبنلا ىلإ :ش ( عوفرم ريغ ) :م - هللا همحر - يعفاشلا يأ :ش ( هاور امو ) :م

 فسوي وبآ هب لدتسا امو . لصأ هل سيل بیرغ دمحمو ةفينح وبأ هب لدتسا يذلا ثيدحلا نأ انركذ

 كلذ مامإلاو « ميلستلا قيرطب باوج اذه :ش ( ةسايسلا ىلع لومحم وه وأ ):م برقأ يعفاشلاو

 هنأل « ةسايسلا هنم دارملاو « هانقرح قرح نمو « هانقرغ قرغ نم : ثيدحلا لوأ هيلع هب داعأ اذإ

 . هسفن ىلإ هفاضأ

 . يلولا ىلإ هفاضأ لب « هسفن ىلإ هفاضأ اله صاصقلا قيرطب ناك ولو

 ‹« بابلا لفقأ : لاقي « فاقلا نوكسب : يكاكلا لاق :ش ( لفقم تيب يف ربقلا ناك نإو ) :م

 . «حاحصلا» يف هركذ « قلغو قلغأ لثم باوبألا لفقو

 نم فاقلا ديدشتب باوبألا لفقو ًادرفم ركذ اذإ لافقإللا نم بابلا لفقأ : لاقي هنأ هلصاح

 ( فالحلا اذه ىلع وهف ) :م باوبألا تقلغو «بابلا تقلغأ لاقيامك باوبألا ركذ اذإ ليضفتلا

 زرتحا :ش ( حيحصلا يف ) :م فسوي يبأل اًقالخ امهدنع عطقي ال ينعي « روكذملا فالخلا يأ :ش

 ال هنأ يدنع حصألاو هطوسبم يف : يسخرسلا لاقو « عطقي هنإ خياشملا ضعب هلوقي امع هب

 . عطقي
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 لام هنأل « لاملا تيب نم قراسلا عطقي الو . انيب امل تيم ا هيفو ةلفاقلا يف توبات نم قرس اذإ اذكو

 هنم قرسف مهارد رخآ ىلع هل نمو . انلق امل ةكرش هيف قراسلل لام نمالو . مهنم وهو . ةماعلا

 ‹ ةبلاطملا ريخأتل ء ًاناسحتسا ءاوس هيف لجؤملاو لاح لاو « هقحل ءافيتسا هنأل ‹ عطقي مل اهلثم

 ال :ش ( تيما هيفو ةلفاقلا يف توبات نم قرس اذإ ) :م روكذملا فالخلا نم يأ :ش ( اذكو ) :م

 هيلع هلوق وهو «ثيدحلا نم انيب امل يأ :ش ( انيب ام ) :م فسوي يبأل فالح الب امهدنع عطقي

 تيملل كلم ال هنأل هلوق وهو لوقعملا ليلدلا نمو « « يفتخملا ىلع عطق ال » : مالسلاو ةالصلا

 . ثراولل الو ةقيقح

 يبعشلاو يعخنلاو دمحأو يعفاشلا لاق هبو :ش ( لالا تيب نم قراسلا عطقي الو ) :م

 قيقر نم ًادبع نأ- امهنع هللا يضر - سابع نبا نع رذنملا نباو دامحو كلام لاقو « مكحلاو

 . هعطقي ملف يب يبنلا ىلإ هب يتأف ٠ سمخلا نم قرس سمخل ا

 هيف هل قح الو «ًازرحم الام قرس هنألو « باتكلا رهاظل عطقي ليقو « قرس اذامف لاقو

 سمخلا قيقر نم ًادبع نأ -امهنع ىلاعت هللا ىضر - سابع نبا نع هاور ام انلو . ةجاحلا لبق

 - رمع نعو .«اًصضعب هضعب قرس هللا لام» : لاقو « هعطقي ملفي يبنلا ىلإ عفرف « قرس

 . هلثم - هنع هللا یضر

 يف ةلدألا دحأ نم هلسرأ لاق لالا تيب نم قرس نميف - هنع هللا ىضر - دوعسم نبا نعو

 . هلثم - هنع هللا يضر - يلع نعو قح لاما اذه

 ( ةماعلا لام ) :م لالا تيب لام نأل يأ :ش ( هنأل ) :ملاق ثيح هنم ذخؤي فنصملا ليلعتو

 طقسيف قح هيف هل نوكيف «ةماعلا نم قرس يذلا يأ :ش ( مهنم وهو ) :م سانلا ةماع يأ :ش

 نأل :ش ( ةكرش هيف قراسلل ) :م لام نم قرس نم عطقيالو :ش ( لام نمالو ) :م ةهبشلل عطقلا

 قراسلل نأ :ش ( انلق ال ) :م ةكرتشملا ةمألا ءطوب انزلا دح بجي ال اذهلو « هبشلا ىوقأ نم كلملا

 . قح هيف

 عطقي ال امهنيب اكرتشم الام رخآلا زرح نم نيكيرشلا دحأ قرس ول هتروص : يكاكلا لاق

 ردق كيرشلا تيب نم قرس اذإ لوق يف لاقو . دمحأو حصألا يف يعفاشلا لاق هبو « اندنع

 . كلام لاق هبو ‹ عطقلا هيفف هقح ىلع ةدايز ينعي « باصنلا

 ءافيتسا هنأل ‹ عطقي مل ) :م همهارد لثم يأ :ش ( اهلثم هنم قرسف مهارد رخآ ىلع هل نمو) :م

 مدع يف يآ :ش ( هيف لجؤملاو لاحلاو ) :م كلذ رمأ دري نأ لام لا بحاصل سيل اذهبو :ش ( هقحل

 :م ذخألا يف قالطإلا مادعنال اًسايق عطقيو « ذخألل حسملا دوجول :ش ( اًتاسحتسا ءاوس) :م عطقلا

 ۰ . لاحلا ىف :ش ( ةبلاطملا ريخأتل )
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 ‹ عطق ًاضورع هنم قرس نإو . هيف اکیرش ریصی هقح رادقمل هنأل ؛ هقح ىلع ةدابز قرس اذإ اذکو
 ‹ عطقي ال هنأ -هللا همحر- فسوي يبأ نعو . يضارتلاب اعيب الإ هنم ءافيتسالا ةيالو هل سيل هنأل

 . هقحب ًانهر وأ هقح نم ءاضق ءاملعلا ضعب دنع هذخأي نأ هل نأل

 كلام لاق هبو « عطقي ال ًالطامن ناك نإو « عطق ال ًالطام ميرغلا نكي ملذنإ : يعفاشلا دنعو
 . ةياور ىف دمحأو

 يف دمحأو كلام لاق هبو « عطقي اًباصن هقح ىلع ةدايزلا تغلب اذإ :هجو يف يعفاشلا لاقو
 رهظألاو ۰ دمحأو كلام لاق هبو ‹ عطقي هجو يف ‹ ناهجو هسنج فالتخا يف يعفاشلاو ةياور

 سايقلا ركذو . هحرش يف اهركذو « هرصتخم يف ةلأسملا هذه يرودقلا ركذي ملو عطقي ال هنآ

 ريخأتل ليجأتلا نأل : هلوقب ناسحتسالا هجو ركذو . سايقلا هجو ركذي مل فنصملاو

 . نيدلا كلم رصن ال وهو لجألا لولح ىلإ ةبلاطملا ريخأتل نيدلا يف ليجأتلا نأل يأ « ةبلاطملا

 هقح سنج نم قرس اذإ اندنع عطقي ال اذكو ىأ :ش ( هقح ىلع ةدايز قرس اذإ اذكو ) :م

 . ةهبشلا نكمتتف :ش (هيف اًكيرش ريصي هقح رادقمل هنأل ) :م هقح ىلع ةدايز

 سيل هنأل ) :م عطقي مهاردلا ناكم اًضورع ذحخأ اذإ ينعي :ش ( عطق اًتضورع هنم قرس نإو ) :م

 نم الإ يأ :ش ( يضارتلاب اًعيب الإ ) :م هنم ءافيتسالا نويدلا نم يأ :ش ( هنم ءافيتسالا ةيالو هل

 . يضارتلا هجو ىلع لاملاب لاملا ةلدابم عيبلاو « ىضارتلاب عيبلا ثيح

 ملس اذإ اذهلو « توافتلا سنج وهو « رهاظ هسنج ذخأ نيبو هقح سنج ذخأ نيب قرفلاو

 . ئزجي ثيح مهاردلا ميلست فالخب « كلذ نم عنتي نأ هل نويدملا هيلإ

 نأ هل قراسلا نأل يأ :ش ( هذخأی نآ هل نأل ؛ عطقی ال هنآ - هللا همحر - فسوی يب نعو (:م

 فالخ ذخأي نأ هل هدنع ناف « ىليل يبأ نبا وهو :ش ( ءاملعلا ضعب دنع ) :م هقح سنج ريغ ذخأي

 . اًضيأ يعفاشلا لاق هبو « ةيلالا سنج نم ةسناجملا دوجول ضعب هقح سنج

 يأ :ش (هقح نم ءاضق ) :م طوقسلل ةهبش ءاملعلا فالتخا ريصيف « هقحل ذخألا عدي مل نإو

 . هقحب نهرلا هنإ ثيح نم هذخأي وأ يأ :ش ( هقحب اًنهر وأ ) :م هقح نم ءاضقلا ثيح نم

 ئرد ىقحب اًضبق وأ يقحب اًتهر ضورعلا ذخآ نأ تدرأ امل لاق نإف «ةقرسلا» باتك يف لاقو

 ‹ هحرش يف يرودقلا ركذ اذك « عطقت ريناند قوف مهارد هقح ناک نإو < ةمشاحملل عطقلا هنع

 . نآلا ءيجي ام ىلع ةيمستلا ثيح نم امهنيب ةسناجملل عبت : ليقو

 ًاعيب ريصي لب « هقح صاصق ريصي ال هنأل ؛ مهارد هقحو ةضف نم ًايلح قرس اذإ عطقلا اذكو

 ‹ ضبقلاب امهليكو ىلوملا نوكي نأ الإ ‹ عطق ىلوملا مرغ نم دبعلا وأ بتاكملا قرس ولو .أدتبم
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 كلذ ىعدا ول ىتح « هب ىوعدلا لاصتا نودب ربتعيالف ءرهاظ ليلد ىلإ دنتسي ال لوق اذه انلق
 ‹ عطقي ليق ريناند هنم قرسف مهارد هقح ناك ولو . فالحل ا عضوم يف نظ هنأل ٠ هنع دحلا ئرد

 اهدرف اهيف عطقت ًانيع قرس نمو . دحاو سنج دوقنلا نأل عطقي ال ليقو . ذخألا قح هل سيل هنأل

 يبآ نع ةياور وهو « عطقي نأ سايقلاو ‹ عطقي مل اهلاحب يهو اهقرسف داع مث عضوم يف

 داع نإف : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل -هللا همحر- يعفاشلا لوق وهو -هللا همحر -فسوي

 ‹ لصف ريغ نم هوعطقاف

 . عطقلا بجي ال ذئنيحف

 ‹ عطق نويدملا نوذأملا هدبع مرغ وأ هبتاكم ميرغ وأ ريبكلا هدلو مرغ وأ هيبأ مرغ نم قرس ولو
 يواتف يف ةروكذم لئاسملاو « عطقيال ريغصلا هيبأ مرغ نم قرس وهو هريغل ذخألا قح نأل

 . هريغو ىجلاولولا

 سايقلا ذإ :ش ( رهاظ ليلد ىلإ دنتسي ال ) :م ىليل يبأ نبا لوق هب دارأ :ش ( لوق اذه انلق ) :م

 ةلعل هانكرت نكل« نيعاذهو « فصولا ىف هقح نأل « لاحلا نيدلا ىف هقح سنج ذخأي ال نأ

 :ش (ربتعي الف ) :م سايقلا كرتي الف «توافتلا نيتحتفب سنجل ا فالخ كلذك الو ءامهنيب توافتلا
 ءاضق هذخأ هنأ يأ :ش ( كلذ ىعدا ول ىتح ) :م هلوقب يأ :ش (هب ىوعدلا لاصتا نودب ) :م هلوق يأ

 الف :ش ( فالخلا عضوم يف ) :م نظ هلعف نأل يأ :ش ( نظ هنأل هنع دحلا ئرد ) :م هب ًانهر وأ هقحل

 . ليوأتلا كلذ يف ًائطخم وه ناك اذإو «ةهبش لقني كفني

 ال اهنأل ‹ يرودقلا ركذ اذك :ش ( عطقي ليق ريناند هنم قرسف مهارد هقح ناک ولو ) :ماندنعو

 ال ليقو . ذخألا قح هل سيل هنأل ) :م هلوق ىنعم وهو « اهذخأي نأ هل سيلف « هقحب ًاصاصق ريصت

 . ةمشملا ثيح نم :ش ( دحاو سنج دوقنلا نأل عطقي

 يف ) :م ريغتي مل اهكلام ىلإ ةقورسملا نيعلا درف يأ :ش ( اهدرف اهيف عطقت ًانيع قرس نمو ) :م
 :م ًايناث يأ :ش ( عطقي مل اهلاحب) :م ةقورسملا نيعلا نأ لاح او يأ :ش ( يهو اهقرسف داع مث عضوم
 :ش ( - هللا همحر -يعفاشلا لوق وهو «- هللا همحر - فسوي يبأ نع ةياور وهو « عطقب نأ سايقلاو)

 :ش ( هوعطقاف داع نإف ) :م : ب يبنلا لوقل يأ :ش ( مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ):م : دمحأ لوقو

 ةملس يبأ نع دارأ ةملس نب دلاخ نع بئذ ىبأ نبا نع يدقاولا نع هننس يف ينطقرادلا هاور اذه

 داع نإف «هدي اوعطقاف داع نإف « هلجر اوعطقف داع نإف « هدي اوعطقاف قراسلا قرس اذإ: يو يبنلا نع

 . همدعو نيعلا لدبت نیب لصف ريغ نم ًاقلطم هلاق ينعي :ش ( لصف ريغ نم) :م '«هلجر اوعطقاف

 . )۱۸١/۳( دودحلا يف ينطقرادلا (1)
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 مث قراسلا نم كلاما هعاب اذإ امك راصو . رجازلا مدقتل حبقأ لب ىلوألاك ةلماكتسم ةيناثلا نألو

 نإ دعب نم فرعي ام ىلع لحملا ةمصع طوقس بجوأ عطقلا نأ انلو .ةقرسلا تناك مث هنم هارتشا

 داحتا ىلإ ارظن طوقسلا ةهبش تيقب ةمصعلا ةقيقح تداع نإ كلاملا ىلإ درلابو . ىلاعت هللا ءاش

 فالتخاب فلتخا دق كلملا نأل « ركذ ام فالخب « هيف عطقلا وهو بجىملا مايقو ٠ لحملاو كلم ا

 ليلقت وهو « دوصقملا نع ةماقإلا ىرعتف « رجازلا ةقشم هلمحتل ردان هنم ةيانجلا راركت نألو « هببس
 . لوألا فوذقملا فذقلا يف دودحملا فذق اذإ امك راصو ةيانجلا

 لب ) :م ىلوألا ةقرسلاك يأ :ش ( ىلوألاك ةلماكتم ) :م ةيناثلا ةقرسلا ىأ :ش ( ةيناثلا نالو ) :م

 ءًاحبق دشأ رجازلا قبس عم اهيلع مادقإللا نإف :ش ( رجازلا مدقتل ) :م شحفأو ىلوألا نم :ش (حبقأ

 . عطقلا باجيإب قحأ ناكف

 قراسلا نم ) :م قورسملا عاب اذإ امك يأ :ش ( كلاما هعاب اذإ امك ) :ماذه يأ :ش ( راصو ) :م

 . ةمات تناكو ةقرسلا تدجو مث يأ :ش ( ةقرسلا تناك مث « هنم هارتشا مث

 دعب نم فرعي ام ىلع ) :م قراسلا قح يف :ش ( لحملا ةمصع طوقس بجوأ عطقلا نأ انلو ) :م

 تعطق امدعب قراسلا ىلع مرغ ال مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( ىلاعت هللا ءاش نإ

 . ةحفص نم ابيرق ةقرسلا يف قراسلا ثدحي ام باب لبق هنيي

 ىلإ درلاب تداع اهنكل عطقلاب تطقس نإو ةمصعلا لاقي امع باوج اذه ‹ كلاما ىلإ درلابو

 تداع نإ كلاملا ىلإ ) :م ةيدؤملا ةقورسملا ىنعملا دربو يأ :ش ( درلابو ) :م هلوقب باجأف « كلام ا

 ًازارتحا :ش ( كلما داحتا ىلإ ًارظن ) :م ةمصعلا طوقس يأ :ش ( طوقسلا ةهبش تيقب ةمصعلا ةقيقح

 :م هرخآ ىلإ كلاملا نم قراسلا هعاب اذإ امك هلوق نع باوج وهو « كلذ يف كلملا لدبت ول اذإ امع

 مايقو ) :م بيرق نع ءيجي امك درفلا ةروص يف امك لحلملا لدبت اذإ امع ازارتحا :ش ( لحملاو )

 لبق ناك امع زارتحا وهو :ش ( هيف عطقلا وهو ) :م ةمصعلا طوقس بجوم يأ :ش ( بجوملا

 . عطقلا

 دق كلملا نأل ) :م عيبلا ةروص نم فسوي وبأ ركذ ام فالخب ينعي :ش ( ركذ ام فالخب ) :م

 ثيدح هلصأو . نايعألا فالتحا ةلزنب بابسألا فالتخا نأل كلذو :ش ( هببس فالتخاب فلتخا

 هلوق ىلع فطع :ش ( ةيانجلا راركت نألو ) :م «ةيده انلو ةقدص كل » : ةَ يبنلا اهل لاق ثيح ةريرب

 :م هيف عطق ام ةقرس ىلإ دوحلاب :ش (هنم) :م ةيانجلا راركت ريرقت رخآ ليلد وهو « عطقلا نأ انلو
 الف :ش (ةيانجلا ليلقت وهو «دوصقملا نع ةماقإلا ىرعتف « رجازلا ةقشم هلمحتل ) :مادج :ش (ردان)

 . اهيلإ جاتحي

 انزلاب :ش ( لوألا فوذقملا فذقلا يف دودحملا فذق اذإ امك ) :م راص اذه يأ :ش ( راصو ) :م
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 نال ؛ عطق هقرسف داعف جسن مث هدرف عطقو هقرسف الزغ نوکی نأ لثم اهلاح نع تریغت ناف : لاق
 . لحم لك يف لدبتلا ةمالع وه اذهو «هب بصاغلا هكلمي اذهلو اهلاح نع اهلدبتف تلدبت دق نيعلا

 . ًايناث عطقلا بجوف « هيف عطقلاو لحم ا داحتا نم ةئشانلا ةهبشلا تفتنا لدبت اذإو

 ركذ ينعي هفذق اذإ اذه [. . .]مامإلا ركذو . ةماقإلا دوصقم نع ةيارع ىلإ ًارظن دحي ال هنإف لوألا
 . ًايناث دحي انزلا كلذ ريغ ىلإ بسن ول امأ « انزلا

 مث هدرف عطقو هقرسف لزغ نوكي نأ لم اهلاح نع تريغت نإف ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 « ىرخأ نيع مكح يف تراص :ش ( اهلاح نع اهلدبتف « تلدبت دق نيعلا نأل ؛ عطق هقرسف داعف جسن

 . ًايناث عطقف ىرحأ ًانيع قرس مث اهيف عطقف ًايناث عطقي ىرخأ قرس ولف

 نع هنم بوصخغملا قح هعطقيو خسنلاب يأ :ش ( هب بصافغلا هكلي اذهلو ) :مانه اذكف
 ٰلالإو ‹ نيعلا لدبت ليلد جسنلاب بصاغلا كلم توبث يأ :ش ( لدبتلا ةمالع وهو ) :م بوصخملا
 . هريغو توبثلا يف :ش ( لحم لك يف ):م كلام لا قح عطقنا

 نم هلوق ىلع ًافطع رجلاب :ش ( هيف عطقلاو لحملا داحتا نم ةئشانلا ةهبشلا تفتنا لدبت اذإو ) :م
 يتلا ةمصعلا طوقس ةهبش تفتنا ًالزغ ناك نأ دعب ًابوث ناك نأب لحملا لدبت امل ينعي . لحما داحتا
 كلذك ناك اذإف ‹ ىرحأ ريغ مكح يف راصف « لحملا كلذ يف عطقلا دوجوو لحلا داحتا نم تأشن

 . ( ًايناث عطقلا بجوف ) :م

¥ 3 
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 هنم ذخأالاو زرحلا ىف لصف

 يف ةطوسبلل دال ولاوهو لوألاف . عطقي مل هنم مرحم محر يذ وأ هدلو وأ هيوبأ نم قرس نمو لاق

 . زرحلا يف لوخدلا يفو « لاملا

 ( هنم ذخألاو زرحلا يف لصف ) :م

 يذلا عضوملا وهو « زيرحلا عضوىملا :ةغللا يف زرحلاو . زرحلا نايب يف لصف اذه يأ :ش

 ةميخلاو توناحلاو رادلاك ةداع لاملا هيف ظفحي ام : عرشلا يفو . ظفحي يأ ءيشلا هيف زرحي

 . اًعيضم هبحاص دعي ال ام زرحلا نم دارم او « هسفنب صخشلاو

 ةماعلا دنع زرحلا ىلإو ةيلاملا دوجو ىلإ ةقرسلا تجاتحا الو زرحلا نم يأ هنم ذخألاو : هلوق

 . ملعلا لهأ ةماع دنع عطقلا طرش زرحلا نم عرش

 . عطقلا هيلع زرحلا

 لاوقأ هذهو « ةيآلا قالطإل زرحلا ربتعي هنأ دواد ىكحو . ةعامجلا لوق لثم نسحلا نعو

 . ةتباث ريغ ةذاش

 ‹«عامجإلاك وهف هانركذ ام الإ ملعلا لهأل لاقم الو تباث ربخ هيف سيلو : رذنملا نبا لاقو

 . ةيالا صصخت عطقلا يف تدرو يتلا رابخألاو

 (عطقب مل هنم مرحم محر يذ وآ هدلو وأ هیوبأ نم قرس نمو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 لاق دقو عامجإلاب لوقي فيكو : يزارتألا لاق عامجإلاب اهيف عطق الف هيوبأ نم ةقرسلا امأ :ش
 قراسلا عطقي -هللا همحر- دمحأ باحصأ نم ىنزملاو رذنملا نباو روث وبأو كلام لاقو : ىكاكلا

 يذ نم ةقرسلا امأو . هدلو نم بألا قرس اذإ اذكو « الع نإو دجلا نم ةقرسلا كلذكو

 ةعسلا وهو طسبلل يأ :ش ( لاما يف ةطوسبلل ) :م دالولا ةبارق يأ :ش ( دالولا وهو لوألاف ) :م

 نم دلولا ةقرس يف عطقلا نم عناملا نأ لصاحلاو :ش ( زرحلا يف لوخدلا يف و ) :م رشنلا : ةغللا يف

 يف لوخدلاب لوألا : رخآلاو « لاملا يف مهنيب طاسبنالا : امهدحأ « نارمأ ًاضيأ سكعلاو هيدلاو

 . هلوق ینعم وهو « زرحلا

 يف ةقفنلا قحتسيو رخآلل امهدحأ ةداهش لوبق دالولا عني اذهلو « زرحلا يف لوخدلا يفو

 لام نم تلع نإو ةدجلاو مألاو « الع نإو دجلا وأ بألا قرس ولو . ًاريقف ناك اذإ هيوبأ لام
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 فالخب «اهنم ةرهاظلا ةنيزلا عضاوم ىلإ رظنلا عرشلا حابأ اذهلو . يناثلا ىنعملل يناشلاو

 ةبارقلاب اهقحلا هنأل -هللا همحر- ىعفاشلل اًقالخ ىناثلا ىفو . ةقرسلاب هاداع هنأل نيقيدصلا

 املق عاضرلا نأل اذهو  ةعاضرلا نم تخاألا كلذ نم برقأو . قاتعلا يف هانيب دقو « ةديعبلا

 . بسنلا فالخب ‹ ةمهتلا فقوم نع ًازرحت ةطوسب الف رهتشي

 . رذنملا نباو روث يبأل ًافالخ عطقي ال لفس نإو ءدلولا

 :م مرحملا محرلا يذ نم ةقرسلا يف عطقلا مدع يأ :ش ( يناشلاو ) :م ىنعملل : يناشلاو

 ىنعملا لجألو يأ :ش ( اذهلو ) :م نذإلا نودب زرحلا يف لخدي هنوك وهو :ش ( يناثلا ىنعملل)
 اهيف خسنلا ضعبو مراحملا نم ىأ :ش ( اهنم ةرهاظلا ةنيزلا عضاوم ىلإ رظنلا عرشلا حابأ ) :م يناثلا

 ديلا عضوم دضعلاو لوبرعلا عضوم هنأل « رعشلاو راوسلا عضوم اهنأل « ديلا ةنيزلا عضومو

 . لاخلخلا عضوم قراسلاو ةدالقلا عضوم ردصلاو « حولم

 نذإلا لاقي نأب لاؤس نع باوج وهو « عطقي مل هلوقب لصتم :ش ( نيقيدصلا فالخب ) :م

 :م هقيدص نم قرس يذلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م نيقيدصلا فالخب هلوقب باجأف عطقف رخآلا
 . عطقيف ةقادصلا يفتنت اذه ىلعو ودع هنأ رهظ قرس امل هنأل :ش ( ةقرسلاب هاداع)

 - هللا همحر- يعفاشلل افالخ) :م مرحم محر يذ نم قراسلا يف ينعي :ش ( يناثلا يفو ) :م

 :م لاخلاو معلاو خألاك مرحم محر يذ ةبارق قحلأ -هللا همحر- يعفاشلا نأل يأ :ش ( اهقحلا هنأل

 ةديعبلا ةبارقلا نأل ؛ قراسلا دوجو عم اهب اهقاجلإل ىنعم الو « معلا نباك :ش ( ةديعبلا ةبارقلاب )

 . ةحكانملا اهيف زوجي

 كلم ةلأسم يف فالخلا انيب يأ :ش (قاتعلا يف هانيب دقو ) :م مرحم محر يذ ةبارق فالخبو

 . قتع هنم مرحم محر يڏ

 . ةوهش نع ليبقتلاب ةيمرحملا تتبث اذإ كلذكو « ةدوجوم ةيمرحملا تناك نإو عطقي لب

 نأ ينعي :ش ( ةعاضرلا نم تخألا ) :م انزلاب ةتباثلا ةمرحلا نم يأ :ش ( كلذ نم برقأو ) :م
 مث ءانزلاب ةتباشلا ةمرحلا نم ةمرحلا تابثإ يف ةعاضرلا نم تحألا ىلإ هبشأ ةعاضرلا نم مألا

 نم همأ تيب نم نوكي نأ بجيف «عامجإلاب عطقلل ةبجوم عاضرلا نم تخألا تيب نم ةقرسلا
 . كلذك عاضرلا

 طاسبنا الب يأ :ش ( ةطوسب الف رهتشي املق عاضرلا نأل ) :م ةمشحو ناذئتسا ريغ نم اهيلع لوخدلا

 . اهوحنو مألا يأ :ش ( بسنلا فالخب ةمهتلا فقوم نع ) :م اًزارتحا يأ :ش ( ارح ) :م انركذ امك
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 مل هتديس جوز وأ ‹ هديس ةأرما نم وأ «هديس نم دبعلا وأ رخآلا نم نيجوزلا دحأ قرس اذإو

 نانكسي ال ةصاخ رخآلا زرح نم نيجوزلا دحأ قرس نإو . ةداع لوخدلاب نذإلا دوجول ؛ عطقي

 عاتم مرحم محر يذ تيب نم قرس نمو -هللا همحر- يعفاشلل افالخ اندنع باوجلا كلذكف هيف

 قرس نمو « همدعو زرحلل ًارابتعا ؛ عطقب هريغ تیب نم هلام قرس ولو . عطقي ال نآ يغبني هریغ
 ريغ نم اهيلع لخدي هنال « عطقي ال هنأ -هللا همحر- فسوي يبأ نعو ‹ عطق ةعاضرلا نم همأ نم

 . ةداع اهيف ىنعملا اذه مادعنال عاضرلا نم تخألا فالخب « ةمشحو ناذئتسا

 ةعاضرلا نم مألا هيلع لخدي هنأ فسوي يبأ لوق نع اًباوج عقو اذه نأكو : يزارتألا لاقو

 ةداهش ًاليلق عاضرلا : لاقف عطقي الف لزنملا لوخد يف طاسبنا امهنيب ينعي « ةمشحو ناذئتسا الب

 ‹ ةمهتلا فقوم يف عوقولا نع اًزارتحا عاضرلا راهتشا مدعل ذئنيح امهنيب طاسبنا الف ةداع

 . ققحتم طاسبنالاف رهتشم رمأ بسنلا نألو ؛ بسنلا نم مألا فالخب

 ةأرما نم وأ هديس نم ) :م دبعلا قرس ول يأ :ش ( دبعلا وأ رخآلا نم نيجوزلا دحأ قرس اذإو ) :م

 (ةداع لوخدلاب نذإلا دوجول عطقي مل ) :م هتديس جوز نم دبعلا قرس وأ يأ :ش ( هتديس جوز وأ هديس
 . عطقي الف عني الو ءالؤه تويب يف لخدي دبعلا نأل :ش

 نانکسی ي ال ناجوزلا يأ :ش ( هيف نانكسي ال ةصاخ رخآلا زرح نم نيجوزلا دحأ قرس نإو ) :م

 .:ش (هللا همحر-يعفاشلل اًقالخ اندنع ) :معطقي ال يأ :ش ( باوجلا كلذكف ) :م زرحلا كلذ يف

 هریغ تیب نم هلام قرس ولو « عطقی ال نأ يغبنب هریغ عاتم مرحم محر يذ تیب نم قرس نمو ) :م

 ةيناثلا ةلأسملا يف يأ :ش ( زرحلل ارابتعا ) :م هلوقب امهقلع مث مرحم محر يذ لام يأ :ش ( عطقي

 . ىلوألا ةلأسملا يف زرحلا مدعو يأ :ش ( همدعو ) :م

 يف لاق « يرودقلا ةلأسم اًميرعت اًضيأ اهركذ :ش ( عطق ةعاضرلا نم همأ نم قرس نمو ) :م

 وه اذهو « عطقلا بجو عاضرلا نم هيبأ نم وأ ةعاضرلا نم همأ نم قرس ولو : يواحطلا حرش

 . انباحصأ نع ةياورلا رهاظ

 عاضرلا نم همآ ىلع يأ :ش ( اهيلع لخدي هنال عطقب ال هنأ - هللا همحر- فسوي يبأ نعو ) :م

 . ةمشح ريغ نمو يأ :ش ( ةمشحو ناذئتسا ريغ نم ) :م

 نم مسا ةمشحلاو« ةجاحلا بلطو حفطملا يف كيخأ نم ضابقنالا : «برغملا» ىفو

 ةمشحلا نأل ‹ ةيماع يه ليقو « ىحتساو هنم ضقياذإ هنم مشتحاو همشحأ : لاقي « ماشتحالا

 . ضبقنا يأ مشتحا لاقي « ءايحتسالا ةمشحلا : ريمألا نبا لاقو . ريغ ال بضغلا برعلا دنع

 :ش ( ىنعملا اذه مادعنال ) :م اهنم قرس اذإ عطقي ثيح :ش ( عاضرلا نم تخألا فالخب ) :م

 نم يأ :ش ( ةداع ) :م عاضرلا نم هتخأ يف يأ :ش ( اهيف ) :م ةمشحو ناذئتسا الب لوخدلا وهو
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 ‹ ةوهش نع ليبقتىلاو انزلاب تتبث اذإ امك مرتحت ال اهنودب ةيمرحملاو « ةبارق ال هنآ رهاظلا هجو

 نم ىلوملا قرس ولو . ةداهشلا يف فالخلا ريظن وهو « ةلالدو ةداع لاومألا يف امهنيب ةطوسبل

 ‹ ابيصن هيف هل نأل ؛ منغملا نم قراسلا كلذكو ًاقح هباستكا يف هل نأل ؛ عطقي ال هبتاكم

 . نذإلاب الإ اهيلع لخدي ال هنأل ؛ ةداعلا ثيح

 نودب يأ :ش ( اهنودب ةيمرحملاو ةبارق ال هنأ ) :م ةياورلا رهاظ يأ :ش ( رهاظلا هجو ) :م

 :م ةيمرحملا ينعي :ش ( تتبث اذإ امك ) :م ةداع ةمرح اهتمرح لصحي ال يأ :ش ( مرتحتال) :م ةبارقلا

 ‹ ديلا عطق يف ةهبش دعت ال اهب انز يتلا ةأرملا تيب نم قرس اذإ هنإف :ش ( ةوهش نع ليبقتلاو انزلاب )

 هللا امهمحر- دمحأو كلام لاق هبو « عطقي لوق يف لاوقأ ةثالث هيف هل هنإف

 جوزلا عطقي : ثلاثلاو . ةياور يف - هللا همحر - دمحأ لوقو انلوقك عطقي ال : يناثلاو

 يف قح اهل ناكف هلام يف ةقفنلا اهل نأل « جوزلا لام ةقرسب ةجوزلا عطقت الو هتجوز لام ةقرسب
 . اهلام يف هل قح الو هلام

 اب اهنا يهو :ش ( ةلالدو ةداع لاومألا يف ) :م نيجوزلا نيب يأ :ش ( امهنيب ةطوسبل ) :م

 ببس امهنيب نألو « ةلالدلا قيرطب ىلوأ لالا لدبت نألف « لاومألا نم سفنأ يهو اهسفن تلدب

 :ش ( ةداهشلا يف فالخلا ريظن وهو ) :م دلولاو نيدلولاو نيدلاولاك بجح ريغ نم ثاريملا بجوي
 « ةداهشلا لوبق يف - هنع هللا يضر- يعفاشلا نيبو اننيب فالتخالا ريظن عطقلا يف فالخلا يأ

 دحأ يف لبقي هدنعو ةداعامهنيب عفانملا لاصتال رخآلا قح يف امهدحأ ةداهش لبقي ال ثيح

 . هيلوق

 :ش ( هل نأل ) :م عطقي مل خسنلا ضعب يفو :ش ( عطقي ال هبتاكم نم ىلوملا قرس ولو ) :م

 ‹ ىلوملل ةكولم هتبقر نأل :ش ( اًقح ) :م بتاكملا باستكا يأ :ش ( هباستكا يف ) :م ىلوملل يأ

 دبع بتاكملا نأل ؛ ىلوملا نم قرس اذإ ربدملا وأ بتاكملا ىلع عطق ال كلذكو « ةقرسلا ققحتت الف

 . مهرد هيلع يقب ولو

 كلام لاقو . انيب امل هديس لام يف دبعلا ىلع عطق الو « يلوملا تي ملام دبع ربدملا اذكو

 نم وأ « هديس ةجوز نم وأ « هتديس لام ةقرسب عطقي :- مهنع هللا يضر - رذنملا نباو روث وبأو

 . اًضيأ ديسلا لاب عطقي : دواد لاقو . اهتديس جوز

 قراسلل نأل يأ :ش ( اًبيصن هيف هل نأل ) :م عطقي ال ينعي :ش ( منغملا نم قراسلا كلذكو ) :م

 . يرودقلا يف ةياورلا قلطأ « ةمينغلا منخم او « ابيصن منغملا يف

 نم ةمينغلا نم قراسلا نم دارملا نوكي نأ يغبنيو : يزارتألا لاق يواحطلا حرش يف اذكو

 امأ « ليبسلا نباو نيكاسملا وأ ىماتيلا وأ نياغلاك سمخلا يف الإ ةعبرألا يف ةمينخلا يف بيصن هل
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 هيف ىنعمل زرح نيبرض ىلع زرحلاو : لاق . ًاليلعتو ًاءرد -هنع هللا يضر- يلع نع روثأم وهو

 ‹ هنود ققحتي ال رارستسالا نأل ؛ هنم دب ال زرحلا لاق . ظفاحلاب زرحو « تويبلاو رودلاك

 ال زرح نم هيف هل قح ال اميس الام قرس هنأل « عطقي نأ يخبنيف « ةمينغلا يف هل بيصن الف مهريغ

 لامك راصف مهنم وهو نيملسملا حلاصمب ديق هنإف ءلاملا تيب نم قراسلا فالخب عطقيف هيف ةهبش

 يف انلوقك - هللا همحر- دمحأو - هللا همحر -يعفاشلا لوقو . عطقي الف قراسلل ةكرش هيف

 . عطقي رذنملا نباو كلام لاقو . ةمينغلا نم قراسلا

 بلاط يبأ نبا :ش ( يلع نع روثأم ) :م منغملا نم قراسلا يف عطقلا مدع يأ :ش ( وهو ) :م
 نع برح نب كامس نع يروثلا انربخأ هفنصم يف قازرلا دبع هاور «:ش ( - هنع هللا يضر-) :م

 هيف هل لاقف منخملا نم قرس لجرب يلع يتأ : لاق -راثد نب ديزي وهو- صربألا نب ديبع نبا
 . هعطقي ملف نئاخ وهو بيصن

 نب ديبع ةمجرت يف« فلتخملاو فلتؤملا» باتك يف ينطقرادلا هاورو « ارصقم قرس دق ناكو

 ةجام نبا هاور عوفرم ثيدح بابلا يف واسمو ادنسم هب - هنع هللا يضر- يروثلا نع صربألا

 هللا يضر- سابع نبا نع نارهم نب نوميم نع ميت نب جاجح نع سلغملا نب ةرابج نع هدنسب
 هللا لام لاقو ‹ هعطقي ملف ةي يبنلا ىلإ عفرف سمخلا نم قرس سمخلا قيقر نم ادبع نأ » : - مهنع

 . ًالسرم هاور دقو « فيعض هدانسإ : هباتک يف ناطقلا نبا لاق « « اًتضعب هضعب قرس

 - هنع هللا يضر- يلع لوق نع ءردلاف « هل ًاليلعتو عطقلل اًعفد يأ :ش ( ًاليلعتو اءرد ) :م

 نمو نيلاح امهنأ هيلع امهباصتناو « بيصن هيف هل هلوق نم ليلعتلاو « هعطقي ملف روكذملا رثألا يف
 يف امك لعافلا مسا ىنعمب ناردصم امهالكو <« ًاللعمو اًئراد نوك لاح ريدقت ىلع ىلص هيلع

 . لداع يأ لدع لجر كلوق

 . يغبني امك اذه حارشلا نم دحأ حضوي ملو

 يزارتألا يخيش ةخسن يفو :ش ( نيبرض ىلع زرحلاو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م
 ةعتمألا ظفحل دعم ا ناكملاب نوكي امنإ وهو :ش ( هيف ىنعل زرح ) :مامهدحأ « نيعون ىلع اًضيأ

 توناحلاو قودنصلاو :ش ( تويبلاو رودلاك ) :م لوألا فالتخاب كلذ يف فلتخيو « لاومألاو

 نمك يناثلا عونلا اذه :ش ( ظفاحلاب زرحو ):م تاكرحلاو رجلاو ةميخلاو رقبلاو منخلل ةريظحلاو

 . هب زرحي هنإف « هعاتم هدنعو دجسملا يف وأ قيرطلا يف سلج

 عامجإلاو عطقلا بوجو طرش هنأل :ش ( هنم دب ال زرحلا) :م: فنصملا يأ :ش ( لاق ) :م

 ؛زرحلا نود يأ :ش ( هنود ققحتي ال رارستسالا نأل ) :م هلوقب فنصملا للعو « هطرش ىلع دقعنا

 . [۹۰٥۲]ةجام نبا ()
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 ‹«توناحلاو قودنصلاو تويبلاو رودلاك ةعتمألا زارحإل دعملا ناكملا وهو « ناكملاب نوكي دق وه مث

 عطق دقو « هب زرحي وهف هعاتم هدنعو دجسملا يف وأ قبرطلا يف سلج نمك ظفاحلاب نوكي دقو

 ربتعي ال ناكم اب زرحملا يفو « دجسملا يف مئان وهو هسأر تحت نم ناوفص ءادر قرس نم يَ يبنلا

 باب هل ناک وأ باب هل نکی مل ناو تیبلا وهو هنودب زرحم هنأل ؛ حيحصلا وهو ظفاحلاب زارحإلا

 ءهنم جارخإلاب الإ عطقلا بجي ال هنأ الإ زارحإلل ءانبلا نأل ‹ هنم قراسلا عطقي ىتح « حوتفم وهو

 هلبق هدي مایقل

 لاقاملو « زرحلادجوي ملاذإدجويال رارستسالا ليبس ىلعذخألا وهو ةقرسلا ىنعم نأل
 نوكي دق) :م زرحلا يأ :ش ( وه مث ) :م هلوقب هحيضوت فنصملا عرش نيعون ىلع زرحلا يرودقلا

 توناحلاو قودنصلاو تويبلاو رودلاك ) :م اهظفحو :ش ( ةعتمألا زارحإل دعملا ناكملا وهو « ناك اب
 . هعاتم عاتملا بناج ظفحل يأ :ش ( ظفاحلاب ) :م زرحلا يأ :ش ( نوكي دقو

 (وهف هعاتم هدنعو ) :م دجسم ا يف سلج وأ يأ :ش ( دجسملا يف وأ قيرطلا يف سلج نمك ) :م

 عطق دقو ) :م هلوقب كلذ ىلع لدتسا دقو « روكذملا سلاح اب يأ :ش ( هب زرحي ) :م هعاتم يأ :ش

 دواد وبأ هاور ام اذه نايب :ش ( دجسملا يف مئان وهو هسأر تحت نم ناوفص ءادر قرس نم يب يبنلا
 ىلصف تيبلاب فاط هنأ » هيبأ نع ناوفص نب هللا دبع نع يرهزلا ثيدح نم ةجام نباو يئاسنلاو

 ال يبتلا ىتأف هذخأو « هسأر تحت نم هلسرأف صل هاتأف « مانف هسأر تحت هعضوف درب نم هءادر فل مث

 « هدي اعطقاف هب ابهذا لاق « معن : لاق ءاذه ءادر تقرسأ : يب يبنلا لاقف « يئادر قرس اذه نإ : لاقف

 دازو . ٤ هب ينیتأت نأ لبق ناک الولف :لاق « يئادر يف هدي عطقي نأ ديرأ تنك ام : ناوفص لاقف

 . ظفاحلاب زرحلا ربتعا ةا هللا لوسر نأ ملعف ٠ ىهتنا هعطقف يئاسنلا

 عني ناكملا نأل « ىوقأ لوألا نأل :ش ( ظفاحلاب زارحإلا ربتعي ال ناكملاب زرحم يفو ) :م

 ًالصأ كلذ ناكف « ظفاحلا يف دجوي ال ءافتخالاو « هب اًيفتخم لاملا نوكيو « لاما ىلإ ديلا لوصو
 عطقي - هللا همحر- ةفينح يبأ لوق ىلع نويعلا يف ركذ امع هب زرتحا :ش ( حيحصلا وهو ) :م

 :- هللا امهمحر- دمحمو فسوي وبأ لاقو . ظفاح ةمث ناك اذإ نذإلا تقو يف مامحلا نم قراسلا

 . بهذملا رهاظ وهو « ىوتفلا هيلعو «يفاكلا» يفو ديهشلا ردصلاو ثيللا ذخأ هبو « عطقي ال

 يأ :ش ( وهو ) :م ظفاحلا نودب زرحم ناكم اب زرحملا نأل يأ :ش ( هنودب زرحب هنأل هل) :م

 :م ناك وأ يأ :ش ( ناك وأ ) :م هلبق اب لصاو :ش ( باب هل نكي مل نإو تيبلا ) :م ناكملاب زرحللا

 هنأ الإ ‹ زارحإلل ءانبلا نأل ‹ هنم قراسلا عطقي ىتح ) :م حوتفم هنأ لاحلاو يأ :ش ( حوتفم وهو باب)

 مايقل يأ :ش ( هلبق هدي مايقل ) :م تيبلا نم عاتملا جارخإب يأ :ش ( هنم جارخإلاب الإ عطقلا بجي ال

 . ]٤٥١۲[ ىئاسنلا « ]۲٠۹۰[ ةجام نبا « ]٤۳۹٤[ دواد وہآ (۱)
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 متتف ذخألا درجمب كلاملا دي لاوزل ذخأ امك هيف عطقلا بجي ثيح ظفاحلاب زرحملا فالخب

 دعي هنأل «حيحصلا وه هدنع وأ هتحت عاتملاو امئان وأ اظقيتسم ظفاحلا نوكي نأ نيب قرف الو ةقرسلا

 سيل هنأل  هلثمب ريعتسملاو عدوملا نمضي ال اذه ىلعو « ةداعلا يف هل اظفاح هعاتسم دنع مئانلا

 هبحاصو زرح ريغ نم وأ زرح نم ًائیش قرس نمو : لاق . یواتفلا يف هراتخا ام فالخب عییضتب
 نم الام قرس نم ىلع عطق الو : لاق . نيزرحلا دحأب ًازرحم الام قرس هنأل . عطق هظفحب هدنع

 ةداع نذإلا دوجول هيف هلوخد يف سانلل نذأ تيب نم وأ مامح

 . جارخإلاب الإ نوكي ال زرحلا كته نأل « جارخإلا لبق كلاملا دي

 دي لاوزل ) :م قراسلا يأ :ش ( ذخأ امك هيف عطقلا بجي ثيح « ظفاحل اب زرحملا فالخب ) :م

 امئان وأ اًظقيتسم ظفاحلا نوكي نأ نيب قرف الو ) :م عطقيف :ش ( ةقرسلا متتف ذخألا درجمب كلاما

 ضعب لوق نع زرتحا :ش ( حيحصلا وه ) :م هنم اًبيرق هتحت وأ يأ :ش ( هدنع وأ هتحت عاملاو

 ( اذه ىلعو « ةداعلا يف هل اظفاح هعاتم دنع مئانلا دعي هنأل ) :م عاتملا نوكي نأ طرش ثيح انباحصأ

 هدنعو ماناذإ ينعي « لادلا حتفب :ش ( عدوملا ننضيال ) :م هركذ يذلا ليلعتلا ىلع يأ :ش

 . ةعيدولا

 هيدي نيب ةعيدولا عضو اذإ اميف عدوملا ىلع نامضلا بجي ال اغنإ «ةيريهظلا يواتفلا» يفو
 اذإ امأ « رضحلا يف ناك اذإ اذهو : لاقو . نامضلا هيلعف ًاعجطضم مان اذإ امأ « اًدعاق مان اذإ اميف

 . اعجطضم وأ ادعاق مان هيلع نامض ال رفسلا يف ناك

 ( يواتفلا يف هراتخا ام فالخب « عييضتب سيل هنأل ):م عدوملا لثم يأ :ش ( هلثم ريعتسملاو ) :م

 ام فالح عاملا دنع مانامفيك ريعتسملا وأ عدوملا ىلع نامضلا مدع نم انلق يذلا اذه يأ :ش

 اذإ نامضلا بجوأ اهيف نأل « عدوملا ىلع نامضلا مدع نم انلق يذلا اذه يأ « يواتفلا يف هراتخا

 . نآلا هانركذ دقو « اًعجطضم مان

 هدنع هبحاصو زرح ريغ نم وأ زرح نم اًيش قرس نمو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 زرحو «هيف ىنعمل زرح : نيعون ىلع زرحلا هلوقب ًالوأ لاق ال نايبو عيرفت اذه :ش ( عطق هظفحي

 ريغ نم قرس اذإ كلذكو « عطق رودلاك هيف ىنعمب زرح نم اًتيش قرس نم نأ ينعي « ظفاحلاب

 لوألا يف :ش (نيزرحلا دحأب ازرحم ألام قرس هنأل ) :م عطق هظفحي هدنع هبحاص نکل «زرح

 . ظفاحلاب يناثلا يفو . ناكملاب

 سانلل نذآ تیب نم وآ مامح نم الام قرس نم ىلع عطق الو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 هيلعف ظفاح بايثلا دنع ناكو مامحلا نم قرس اذإ : - هللا همحر- يعفاشلا لاقو :ش ( هلوخد يف

 ينعي :ش ( ةداع نذإلا دوجول هيف ) :م اندنع عطقي الو يدادغبلا رصنوبأ خيشلا لاق اذك « عطقلا
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 قرس اذإ الإ تاناخلاو راجتلا تيناوح كلذ يف لخديو « زرحلا لتخاف « لوخدلا يف ةقيقح وأ

 اعاتم دجسملا نم قرس نمو . راهنلاب صتخي نذإلا اغنإو « لاومألا زارحإل تينب اهنأل اليل اهنم

 لاملا نكي ملف ‹ لاومألا زارحإل ينب ام دجسملا نأل « ظفاحلاب زرحم هنأل ؛ عطق هدنع هبحاصو

 ينب هنأل عطقي ال ثيح هلوخد يف سانلل نذأ يذلا تيبلاو مامحلا فالخب ناكم اب ًازرحم

 هفاضأ نمم قرس اذإ فيضلا ىلع عطق الو ظفاحلاب زارحإلاربتعي الف « ًازرح ناكملا ناكف زارحإلل

 ‹ هلوخد يف ًانوذأم هنوکل هقح يف ًازرح قبي مل تیبلا نأل

 . مامحلا يف

 يف ) :م هلوقو « هلوخد يف نذأ تيب يف ةقيقح نذإلا دوجول وأ يأ :ش ( ةقيقح وأ ) :م

 يف لخديو) :م عطقي الف :ش ( زرحلا لتخاف ) :م كلذك ناك اذإف « نينثا ىلإ عجري :ش ( لوخدلا

 نأل كلذو :ش ( تاناخلاو راجتلا تيناوح ) :م هلوخد يف سانلل نذأ تيب مكح يف يأ :ش (كلذ

 لجر قرس اذإف « هنم نورتشي هيلع لوحخدلاب سانلل نذأيو قوسلا يف هتوناح باب حتفي رجاتلا

 . ؟يفاكلا» يف مكاحلا حرص هبو « عطقي مل ابو مهنم
 الو هلوق نم ءانثتسا اذهو ‹ تاناخلاو تيناوحلاو مامحلا نم يأ :ش ( اهنم قرس اذإ الإ ) :م

 :م ةروكذملا نكامألا نأل يأ :ش ( اهنأل ) :م لكلل ديق :ش (اليل) :م هلوقو « هرخآ ىلإ عطقي

 . ليللا نود :ش ( راهنلاب صتخي نذإلا اغإو « لاومألا زارحإل تينب)

 بحاصو اًعاتم ضعب نم مهضعب قرسف اًناخ وأ ايب اولزن ةعامج «ىواتفلا رصتخم» يفو

 دحاو تيب نم قرس ولو . عطق ةعامج دجسم ناك ولو ‹ عطقي ال هسأر تحت وأ هظفحي عاملا

 . عطقي مل جورخلا لبق
 ينب ام دجسلملا نأل « ظفاحلاب زرحم هنأل ‹ عطق هدنع هبحاصو اًعاتم دجسملا نم قرس نمو ) :م

 هدنع ظفاحلا ناك اذإو . ظفاحلاب زرحم وه انإو :ش ( ناكملاب ازرحم لاملا نكي ملف « لاومألا زارحإلل

 مدعل عطقي الف هدنع نكي مل نإو . عطقيف « زرحلا كته لصح دقف هعاتم هدنع اًمئان وأ ناظقي

 . زرحلا

 ناکف «زارحوال ينب هنال ؛ عطقي ال ثيح « هلوخد يف سانلل نذآ يذلا تيبلاو ماسمحلا فالخب ) :م

 لاقو . لوخدلا يف نذإلا ببس عطقلا مدعو :ش ( ظفاحلاب زارحإلا ربتعي الف « ازرح ناكا

 ‹ هرهظ هيلوي ال وأ ماني ال نأ طرشب ظفاحلاب زرحم دجسملاو عراشلا يف عوضوملا : يعفاشلا

 . عطقلا بجيف زرحلا جاتحي الف « ةداع اَعيضم دعي ال هعاتم دنع مان اذإ لوقيف

 يف اًنوذأم هنوكل « هقح يف ازرح قبي مل تيبلا نأل « هفاضأ نمم قرس اذإ فيضلا ىلع عطق الو ) :م

 عضوملا نم قرس نم نأ ةياور يف دمحأو - هللا امهمحر-كلامو يعفاشلا لاق هبو :ش ( هلوخد

3 



 مل رادلا نم اهجرخي ملف ةقرس قرس نمو . ةقرس ال ةنايخ هلعف نوكيف « رادلا لهأ ةلزنمب هنألو

 دي يف اهيف امو رادلا نألو ءاهنم جارخإلا نم دب الف « دحاو زرح اهلك رادلا نأل ٠ عطقي
 ىلإ ةروصقم نم اهجرخأف ريصاقم اهيف راد تناك نإف « ذخألا مدع ةهبش نكمتتف ىنعم اهبحاص

 «ةدح ىلع زرح اهنكاس رابتعاب ةروصقم لك نأل « عطق رادلا نحص

 . عطق هنع زرحي عضوم ناک نإو < عطقي ال هنع زرحي مل عضوم وأ هيف لزنأ يذلا

 لهأ نم دحاو هنأك راص ينعي :ش ( رادلا لهأ ةلزنمب ) :م فيضلا نألو يأ :ش ( هنالو ) م

 :ش ( ةقرس ال ةنايخ ) :م فيضلا لعف يأ :ش ( هلعف نوكيف ) :م هوفاضأو هومركأ ثيح تيبلا
 نئاخلا ىلع سيل ١ : ا هللا لوسر نع - هنع هللا يضر- رباج یور امل « نئاجٰلا ىلع عطق الو

 نم وأ لفقم وهو « اهلوخد يف هل نذأ يذلا رادلا تويب ضعي نم قرس اذإ كلذكو < ٩ «یطق
 ركب يبأ دنع تاب دوبسلا نأ يور امو هحرش يف يرودقلا هركذاذك « لفقم قودنص
 انباحصأ دنع هليوأتف « - هنع هللا يضر- ركب وبأ هعطقف اًيلح قرسف -هنع هللا يضر-قيدصلا
 امهدحأ يف نذإلا نوكي ال نيفلتخملا نيرادلا يفو « لاجرلا راد نم ال ءاسنلا راد نم قرس هنأ
 . ىرخألا يف انذإ

 تناك اذإ اًضيأ دمحم لاق امك « اًراجم قورسملا ةقرسلاب دارأ :ش ( ةقرس قرس نمو ) م
 . يزارتألا لاق اذك « اًمحصم ةقرسلا

 زرح اهلك رادلا نأل ؛ عطقبي مل رادلا نم اهجرخبي ملف ) اراجم ةقرس قرس : يكاكلا لاقو

 . عطقلا بجي الف « كتهلا دجوي ال جارخإلا دجوي مل امف :ش ( اهنم جارخإلا نم دب الف دحاو
 مدع ةهبش نكمتتف ) :م ىنعملا ثيح نم يأ :ش ( ینعم اهبحاص دی يف اهيف امو رادلا نالو ) : م

 اهيف ) : م اراد ةروكذملا رادلا تناك نإو : ش ( راد تناك نإو ) :م ةئراد ةهبشلاو :ش ( ذخألا
 ةفوكلا لهأ ناسلب ةرجحلا ةروصقملاو ‹ ةروصقم عمج وهو « تويبلا تارجحلا يأ : ش (ريصاقم

 ( ةدح ىلع زرح اهنكاس رابتعاب ةروصقم لك نأل ؛ عطق رادلا نحص ىلإ ةروصقم نم اهجرخأف) :م
 اذكف « عطقي ةكسلا نم جرخآ ولف «ةكسلا ىلإ جارخإلاك رادلا نحص ىلإ جارخإلا نأل :ش
 .اذه

 ال امك « قورسملا دي يف فلت اذإ هيلع نامض ال : انباحصأ ضعب لاق لوألا لصفلا يف مث

 « يدعتلا هجو ىلع فلتلا دوجوب نمضي هنأ حيحصلاو « رادلا نم جارخإلا لبق هيلع عطق

 . دجوي ملو زرحلا كته هطرش نإف ٠ عطقلا فالخب

 ةجام نبا »¢ ]٤٠0٠1[ يئاسنلا ء[۸۸٤۱١]«دودحلا» ىف يذمرتلا ء[۳۹۱1٤ةقرسلا » ىف دواد وبأ (۱)
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 صللا بقن اذإو لاق . انيب امل عطق اهنم قرسف ةروصقم ىلع ريصاقملا لهأ نم ناسنإ راغأ نإو
 هنم دجوي مل لوألا نأل ؛ امهيلع عطق الف تيبلا جراخ رخآ هلوانو لالا ذخأو لخدف تيبلا

 متت ملف ءزرحلا كته هنم دجوب مل يناثلاو . هجورخ لبق لاملا ىلع ةربتعم دي ضارتعال حارخإلا

 ‹ جراخلا اهلوانف هدي لخادلا جرخأ نإ : -هللا همحر- فسوي يبأ نعو . دحاو لك نم ةقرسلا

 ءانب يهو عطقلا امهيلعف لخادلا دي نم اهلوانف هدي جراخلا لخدأ نإو « لخادلا ىلع عطقلاف

 . عطق هذخأف جرخ مث قيرطلا يف هاقلأ نإو . اذه دعب يتأت ةلأسم ىلع

 ‹ يناولحلا ةمئألا سمش ظفل - راغأ- : برخملا بحاص لاق : ش ( ناسنإ راغأ نإو ) : م

 وهو ‹ نونلاو ةلمهملا نيعلاب ينعي ناعأ نإو دمحم ظفلامآأو « ودعلا ىلإ راغأ يف ريمضلاو

 يأ « راغأ نإو : يكاكلا لاقو . ةقيقحلاو ةقرسلاو ةرباكلاو رهجلا ىلع لدت ةراغإلا نأل ؛ هجوألا
 . «برغلا» يف اذك « عرسأ اذإ بلعثلاو سرفلا راغأ :لاقي هريغ ىلع ةعرس ذخأ

 صللا لخدي نأب هجو هل راغأ ظفل : يزارتألا لاقو . راغأ هلوق ريسفت اهيف قرسف هلوق

 . ىهتنا « سانلا رئاس نيع نع ةيفخلا دوجول عطقي هنإف لاملا جرخيو اًرهج ليللاب ةرباكم

 هنأل « هب قراسلا ىمس كلذكف « ةليحو ةيفخ ىف لام ذخأ ةقرسلا نأل « هيفام هيف : تلق

 راغأ ىنعم انلمح اذإو . ةردابمو ةرباكم ةرهاجملا ىف ذخأ ةراغإلاو « هنم قورسملا نيع قراسي

 ىلع ريصاقملا لهأ نم) : م دوصقملا لصحيو « ءيش هجوتي ال برغملا نم يكاكلا هلقن ام ىلع
 . هرخآ ىلإ. . .ةروصقم لك نأل هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( انيب امل عطق اهنم قرسف ةروصقم

 جراخ رخآ هلوانو لاملا ذخأو لخدف تيبلا صللا بقن اذإو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) : م

 نإ :كلام لاقو . جراخلاو لخادلا ىلع يأ « يرودقلا ظفل انه ىلإ :ش ( امهيلع عطق الف تيبلا

 . اعطقي مل لعفب دحاو لك رقأ نإو « اعطق نينواعتم اناك

 نأل) :م : فنصملا لاقو . دمحأ لاق هبو عطقي ذخألاب جراخلا درفنا نإ : يعفاشلا لاقو

 كته هنم دجوي مل يناثلاو ‹ هجورخ لبق لاملا ىلع ةربتعم دي ضارتعال جارخإلا هنم دجوي مل لوألا

 اهلوانف هدي لخادلا جرخأ نإ :- هللا همحر- فسوي يبأ نعو دحاو لك نم ةقرسلا متت ملف « زرحل ا

 ( ءانب يهو ‹ عطقلا امهيلعف لخادلا دي نم اهلوانتف هدي جراخلا لخدأ نإو « لخادلا ىلع عطقلاف جراخلا

 ةلأسم يه :ش ( اذه دعب يتأت ةلاسم ىلع ): م هتنيب هيف ديلا لاخدإو تيبلا بقن ةلأسم يأ :ش

 . قيرطلا يف هئاقلإ

 :م عاتملا ىقلأ نإو يأ « هلبق اب لصتم : ش ( هاقلأ نإو ) :م هلوق .ءالعلا يخيش لاق كلذك

 . ( عطق هذخأف جرخ مث قيرطلا يف)
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 نم ذخألا اذكو «ذخاأي ملو جرخ ول امك . عطقلل بجوم ريغ ءاقلإلا نأل عطقي ال : رفز لاقو
 وأ « عاتملا عم جورخلا رذعتل قارسلا اهداتعي ةليح يمرلا نأ انلو « هريغ هذخأ ول امك ءةكسلا

 ءادحاو ًالعف لكلا ربتعاف « ةربتعم دي هيلع ضرتعت ملو «رارفلا وأ رادلا بحاص لاتقل غرفتبل
 نأل ‹ هجرخأو هقاسف رامح ىلع هلمح اذإ كلذكو . قراس ال عيضم وهف هذخأي ملو جرخ اذإو

 اذه لاق . اعيمج اوعطق مهضعب ذخألا ىلوتف ةعامج زرحلا لخد اذإو ‹ هقوسل هيلإ فاضم هريس
 دجو جارخإلا نأل ؛ -هللا همحر- رفز لوق وهو «هدحو لماحلا عطقي نأ سايقلاو « ناسحتسا

 ىنعم لكلا نم جارخإلا نأ انلو . هب ةقرسلا تمتف هنم

 ذخألا اذكو «ذخأي ملو جرخ ول امك ‹ عطقلل بجوم ريغ ءاقلإلا نأل ‹ عطقب ال : رفز لاقو ) :م

 دنع عطقي ال ثيح ةكسلا نم لالا قراس ذخأ يأ ةكسلا نم هذخأ اذكو يأ :ش ( ةكسلا نم

 . عطقلا هيلع ةكسلا نم يأ : ش ( هريغ هذخأ ول امك ):م - هللا همحر-رفز

 وأ رادلا بحاص لاتقل غرفتيل وأ عاتملا عم جورخلا رذعتل قارسلا اهداتعي ةليح يمرلا نأ انلو ) : م

 لوق نع باوجاذهو « هيلع ةتباث هديو جرح هنأل :ش ( ةربتعم دي هيلع ضرتعت ملو رارفلا

 دي طوقس بجوأف ةربتعم دي هيلع ضارتعا كانه نإف « هريغ هذخأ ولامك - هللا همحر-رفز
 تبث هريغب قراسلا دي نأ هلثم امك ذخألاب هيلع تبث قراسلا اذه نأ هلصاحو . قراسلل ةمكاحلا

 : مهدي ىلع ىرحخألا ضارتعا مدعل اًمكح هدي لدت ملو قيرطلا ىلإ يمرلاب مث ذخألاب هيلع

 جرخو لاملا ذخأ اذإ امك :ش ( دحاو ًالعف ) : م هذخأ مث قيرطلا يف هءاقلإ يأ :ش ( لكلا ربتعاف)
 . انه كلذك « دحاو لعف هنإف زرحلا نم هعم

 الف :ش ( قراس ال عیضم وهف هذخاأي ملو ) :م رادلا نم قراسلا يأ : ش ( جرخ اذإو ) : م

 ةثالثلا ةمئألا تلاق هب « عطقي يآ :ش ( هجرخأو هقاسف رامح ىلع هلمح اذإ كلذكو ) :م هيلع عطق

 بهذ ولو : يواتفلا ةصالحخ يف لاقو : ش( هقوسل هيلإ فاضم ) :م رامحلا ريس يأ ( هريس نأل) : م

 رادلا لخد لجر : اًضيأ لاقو . هلزنم ىلإ هب ءاج ىتح كلذ دعب رامحلا جرخف هلزنم ىلإ قراسلا

 ال هسفنب هجرخأ ةرعق ءاملل ناك نإو هذخأو جرخو اهيف ناك رهن يف حرطو ليللا يف عاتملا عمجو

 جارخإ ةرعق ءاملل نكي مل نإو وهو : «مالسإلا خيش طوسبم» يفو . عطقي ةثالثلا دنعو « عطقي

 هرجزف بلك قتع ىلع هقلع ولو : ربلا يبأ طوسبم يفو . عطقي كيرحتب هجرخأ هنكل « عاتملا

 . هجو يف - هللا امهمحر- دمحأو يعفاشلا لاق هبو « عطقي ال رجز ريغ نم جرخ ولو . عطقي

 ( لاق) :م يرودقلا ظفل اذه :ش ( اًعيمج اوعطق مهضعب ذخألا ىلوتف ةعامج زرحلا لخد اذإو )

 لوق وهو « هدحو لماحلا عطقي نأ سايقلاو « ناسحتسا اذه ): م - هللا همحر- : فنصملا يأ : ش

 :م لماحلا نم يآ :ش ( هنم دجو جارخإلا نأل ):م ةثالثلا ةمئألا تلاق هبو :ش ( - هللا همحر -رفز

 ىنعملا ثيح نم يأ :ش ( ىنعم لكلا نم جارخإلا نأ انلو ) :م لماحلا يأ :ش (هب ةقرسلا تمتف)

٤ 



 رمشتيو عاتملا ضعبلا لمحبي نأ مهنيب اميف داتعملا نأل اذهو « ىربكلا ةقرسلا يف امك ةنواعملل

 هيف هدي لخدأو تيبلا بقن نمو : لاق . دحلا باب دس ىلإ ىدأ عطقلا عنتما اذإف «عفدلل نوقابلا

 نم لاملا جرخأ هنال « عطقب هنأ ءالمإلا يف -هللا همحر- فسوي يبأ نعو . عطقب مل ًائيش ذخأو

 جرخاف يفريصلا قودنص يف هدي لخدأ اذإ امك . هيف لوخدلا طرتشي الف « دوصقملا وهو « زرحلا

 ‹ لوخدلا يف لامكلاو مدعلا ةهبش نع ًازرحت لامكلا هيف طرتشي زرحلا كته نأ انلو . يفيرطغلا

 «هرابتعا نکمأ دقو

 لمحي نأب مهتداع نأل ‹ لماحلل مهتنواعم لجأل يأ : ش ( ةنواعملل ): م لماحلل اودر مهنوكل

 :م انركذ امل عيمجلا نم جارخإلا نوكيف هبتنا اذإ لاملا بحاص اوعفدي يك نوقابلا دصرتيو مهضعب

 نوقابلاو لاملا ذخأو عطقلا مهضعب رشاب اذإ قيرطلا عطق يهو :ش ( ىربكلا ةقرسلا يف امك)

 . انهاذكف « ةلاد مهنوكل مهعيمج ىلع قيرطلا عطق دح بجي فوقو

 يأ :ش ( مهني اميف داتعملا نال ) :م ىنعم لكلا نم جارخإلا نأ ىلإ ةراشإ :ش ( اذهو) :م
 مهل ضرتعي نم عفد يأ :ش ( عفدلل نوقابلا رمشتيو عاتملا ضعبلا لمحي نأ ) :م قارسلا نيب اميف
 هذه يف عطقلا عنتما اذإف يأ :ش ( دحلا باب دس ىلإ ىدأ عطقلا عنتما اذإف ) :م هريغ وأ تيبلا بحاص

 دنع عطقلا لهآ نم لماحلا ناك نإ اذه : اولاق. دودحلا باب دس ىلإ ىدأ ةهبشلا رابتعاب ةروصلا

 . دارفنالا

 مهيف نكلو < اًعلاب لماحلا ناک نإو« عامجإلاب مهيلع عطق ال اًنونجم وأ اًيبص ناك اذإ امأ

 نكمتل - هللا امهمحر- دمحمو ةفينح يبأ دنع اًضيأ مهيلع عطقلا بجي مل نونجم وأ يبص

 بجي - هللا همحر- فسوي يبأ دنعو « نيقابلا ىلع بجي الف « مهنم دحاو لعف يف ةهبشلا

 هدي لخدأو تيبلا بقن نمو ):م .« ةريخذلا» يف اذك ‹ نونجملاو يبصلا ريغو لماحلا ىلع عطقلا

 يبأ نعو ):م انباحصأ نع ةياورلا رهاظ اذهو « نونجملاو يبصلا :ش ( عطقي مل اًيش ذخأو هيف

 يآ :ش ( دوصقملا وهو زرحلا نم لالا جرخأ هنأل « عطقي هنأ «ءالمإلا» يف - هللا همحر- فسوي

 يفريصلا قودنص يف هدي لخدأ اذإ امك ء هيف لوخدلا طرتشب الف ) :م زرحلا نم لاملا جارخإ دوصقملا

 فيرطغ ىلإ بوسنملا مهردلا وهو يفيرطغلا جرخأو خسنلا ضعب يفو :ش ( يفيرطغلا جرخأف

 زعأ نم تناك ةيفيرطغلا مهاردلا وهو - هللا همحر- ديشرلا مايأ ناسارخ ريمأ يدنكلا ءاطع نب

 . . < هللا همحر- يعفاشلا لاق فسوي يبأ لوقبو « ىراخبب دوقنلا

 :ش ( مدعلا ةهبش نع ازرحت ) :م عطقلا دوجول :ش ( لامكلا هيف طرتشي زرحلا كته نأ انلو ) :م

 يف يأ « لوخدلا زرحلا كته يف لامكلا يأ :ش ( لوخدلا يف لامكلاو ) :م زرحلا كته مدع يأ

 . تيبلا يف لوخدلا رابتعا يأ :ش( هرابتعا نكمأ دقو ) :م تيبلا

fo 



 فالخبو « لوخدلا نود ديلا لاخدإ هيف نكمملا نأل قودنصلا فالخب « داتسعملا وهو لوخدلاو
 نإو « عطقي مل مكلا نم ةجراخ ةرص رط نإو داتعملا وه كلذ نأل ؛ ؛عاتملا ضعبلا لمح نم مدقتام

 نم ذخألا ققحتب ةي رطلابف جراخ نم طابرلا لوألا هجولا يف نأل ؛ عطق مكلا يف ذ هدي لخدأ
 زرحلا نم ذخألا ققحتي رطلابف ‹ لخاد نم طابرلا يناثلا يفو « زرحلا كته دجوي ملف ءرهاظلا

 ساكعنال باوجلا سكعني نيهجولا يف ذخألا مث طابرلا لح رطلا ناكم ناك ولو « مكلا وهو
 هبحاصب وأ مكلاب امإ ازرحم هنأل « لاح لك ىلع عطقي هنأ -هللا همحر- فسوي يب نعو .ةلعلا

 فالخب ):م زرحملا كته يف :ش ( داتمملا وهو ) :م تيبلا يف يأ :ش ( لوخدلاو ) :م
 :ش( هيف نكمملا نأل ):م يفريصلا قودنص يف هدي لخدآ اذإ امک هلوق نع باوج :ش (قودنصلا
 ديلا لاخدإب زرحلا كته متيف نكمم ريغ هنإف :ش ( لوخدلا نود ديلا لاخدإ ) :م قودنصلا يف يأ

 . هنم جارخإلاو

 اًضيأ اذهو ٠ ضعبلا نود موقلا ضعب يأ :ش ( عاتملا ضعبلا لمح نم مدقت ام فالخبو ) :م

 اميف عطقلا بجو امل عطقلا ةهبش نع اًررحت اًطرش زرحلا كته يف لامكلا ناك ول لاقي امع باوج
 وه كلذ نأل ) :م هلوقب باجأف « مدعلا ةهبش هيف نأل «٠ ضعب نود عاتملا ضعبلا لمح نم مدقت
 نايمهلا ةرصلاو رارطلا هنمو رطلا :ش ( ةرص رط نإو ) :م ةعامج اوناك اذإ قارسلا نيب :ش ( داتعملا
 نايمهلا رطي يذلا وه رارطلا : لمكألا لاقو . مهاردلا يف ةدودشملا مكلا انه ةرصلا نم دارجلاو
 نم ةجراخ ):م اهتددش يأ « ةرصلا تررط لاقي < مهاردلا ءاعو ةرصلاو « اهعطقيو اهفشي يأ
 ققحتي رطلابف ‹« جراخ نم طابرلا لوألا هجولا يف نأل ؛ عطق مكلا يف ذ هدي لخدأ نإو عطقي مل مكلا
 . عطق الف :ش ( زرحلا كته دجوي ملف < « رهاظلا نم ذخألا

 ءزرحلا نم ذخألا ققحتي رطلابف « لخاد نم طابرلا ) :م يناثلا هجولا يف يأ :ش ( يناثلا يفو ) :م
 لوصأ يف روكذملا نأ ىلع ليلد باتكلا يف روكذملا ليصفتلا اذه يفو ‹ عطقيف :ش ( مكلا وهو
 اذإ يهو  ةيناثلا ةروصلا ىلع لومحم وه لب « همومع ىلع ىرجم سيل عطقي رارطلا نأب هقفلا
 . اهرظنف مكلا يف ذ هدي لحد

 :م لخادلاو جراخلا نم يأ :ش ( نيهجولا يف ذخألا مث « طابرلا لح رطلا ناكم ناك ولو ) :م
 نم مهاردلا ذخأي هنأل « عطقي مكلا جراخ طابرلا ناك اذإ اميف ينعي :ش ( باوجلا سكعني)
 نم طابرلا لح امل هنأل « عطقيال مكلا لخاد طابرلا ناك ولو . مكلا يفاهعوقول مكلا لخاد
 ‹ ایش هنم ذخأي ملو « زرحلا كتهي مل هنأل « عطقي الف مكلا جراخ نم اهذخأ ناكف مكلا لحخاد

 هنأل « لاح لك ىلع عطقي هنأ - هللا همحر- فسوي يبأ نعو ةلعلا ساكعنال) :م هلوق ىنعم اذهو

 اهرط ةروص يفف « مكلا يف يأ :ش ( هبحاصب وأ مكلاب امإ ) :م زرحم لاما نأل يأ :ش ( زرحم



 قرس نإو ‹ قلاوجلا هبشأف ةحارتسالاو ةفاسملا عطق هدصق اغنإو « هدمتعي هنأل مكلا وه زرحلا انلق

 نال اذهو « مدعلا ةهبش نكمتتف ء ًادوصقم زرحمب سيل هنأل « عطقي مل المج وأ ًاريعب راطقلا نم

 عم ناك ول ىتح ‹« ظفحلا نود ةعتمألا لقنو « ةفاسملا عطق نودصقي بكارلاو دئاقلاو قئاسلا

 هنم ذخأو لمحلا قش نإو . عطقي اولاق ظفحلل اهعبتي نم لامحألا

| 
 يأ :ش ( هنأل مكلا وه زرحلا : انلق ) :م . مكلا لخد اهرط ةروص يفف هبحاصب امأو « مكلا جراخ

 اغنإو ):م لام لا دنع هسفن مايق ال لاملا ظفح يف مكلا دمتعي يأ :ش (هدمتعي) :م لالا بحاص نأل

 يف :ش( ةحارتسالاو) :م يشملا يف :ش ( ةفاسملا عطق ) :م لالا بحاص دصق يأ :ش( هدصق

 هعمجو « دحاولل مسا وهو -ميجلا مضب- قلاوجلا مكلا هبشأف يأ :ش ( قلاوجلا هبشأف ) :م دوعقلا

 . - هللا همحر- خيشلا انربخأ اذك « قدارسلاك ميجلا حتفب قلاوجل ا

 ةلاح يف لالا بحاص نوكي نأ امإ ولخي ال هنأل « قلاوجملا هبشأف هلوق يف يكاكلا لاقو

 يناثلا ناك نإو ءلالا ظفح ال ةفاسملا عطق هدوصقمف لوألا ناك اذإف « يشمل ا ةلاح ريغ يف وأ يشملا

 . بابلا اذه يفربتعملا وهو دوصقملاو لالا ظفح ال ةحارتسالا هدوصقمف

 لالا بحاص نأل عطقي هنم لاملا ذخأف ريسي لبإ ىلع يذلا قلاوجلا قرس نم نأ ىرت الأ

 اذكو ‹ عطقي ال هيف اب قلاوج لا ذخأ ولو « عطقيف زرحلل اكتاه هنم قراسلا ناكف « قلاوجلا دمتعا

 اغنإو « ظفحلا يعرلاب دصقي ال يعارلا نذإل ؛ عطقي ال يعارلا اهعمو ىعرملا نم منغلا قرس ول

 « قلغم باب اهيلعو اهل تينب ةريظح يف منغلا تناك ول ام فالخب « ظفحلاو يعرلا هب دصقي

 . (طيحملا» يف اذك . منغلا ظفح لجأل تينب اهنأل « عطقي هنم اهجرخأف

 نم اًبئاغ ناك امو « عطقيف ةزرحم نوكت اهاري ثيحب يعارلا ناك اذإ ةثالثلا ةمئألا دنعو

 لامجلا نم هيف اب قلاوجلا ذخأ ول مهدنعو « ةزرحمب تسيلف ًالوغشم وأ اًمئان ناك نإف « هرظن

 . ةررقملا

 (مدعلا ةهبش نكمتتف ‹ ادوصقم زرحمب سيل هنأل « عطقب مل ًالمج وأ اريعب راطقلا نم قرس نإو ) :م

 وأ لامجألا نم ادحاو وأ لامجلا نم ادحاو قرس ول ةثالثلا ةمئألا دنعو « زرحلا مدع يأ :ش

 اذإ بكارلا وأ قئاسلا وأ دئاقلا وهو « ظفاحلاب زرحم لكلا نأل ؛ لكلا يف عطقي اًئيش ذخأو قش

 . عطقي مل هيلع اًمئان ناک ناف « عطقی هل هيلع اًَمئان نکی مل

 لقنو ةفاسملا عطق نودصقي بكارلاو دئاقلاو قئاسلا نأل (:م عطقلا مدع يأ :ش ( اذهو ) :م

 هنم ذخأو لمحلا قش نإو عطقي اولاق « ظفحلل اهعبتي نم لامحألا عم ناك ول ىتح « ظفحلا نود ةعتمألا



 ذخألا دجوف مكلاك اهتنايص هيف ةعتمألا عضوب دصقي هنأل « زرح اذه لثم يف قلاوحلا نأال «عطق

 تناك اذإ هانعم ‹ عطق مئان وأ « هظفحب هدنع هبحاصو عاتم هيف ًاقلوج قرس نإو عطقيف زرحلا نم

 ًادصرتم هنوكل هبحاصب ازرحم نوكي ىتح « هوحنو قيرطلاك زرحب سيل عضوم يف قلاوجلا
 اذكو « ةداع اظفح دعي هيلع مونلاو « هدنع سولجلاو داتعملا ظفحلا وه ربتعملا نأل اذهو  هظفحل

 ثيح وأ « هيلع مئان هبحاصو خسنلا ضعب يف ركذو . لبق نم هانرتخا ام ىلع هنم برقي مونلا

 . راتخملا لوقلا نم هانمدق ام دكؤي اذهو « هل اظفاح نوي

 نم ذخألا دجوف مكلاك اهتنايص هيف ةعتمألا عضوب دصقي هنأل « زرح اذه لشم يف قلاوجلا نأل « عطق

 . ( عطقيف زرحلا

 لوق ینعم يأ :ش ( هانعم . عطق مئان وأ هظفحب هدنع هبحاصو عاتم هيف اًقلاوج قرس نإو ) :م

 قيرطلاك زرحب سيل عضوم يف قلاوجلا تناك اذإ ):م ؛ريغصلا عماجل ا لئاسم نم ةلأسم هنأل « دمحم

 وه ربتعملا نأل اذهو « هظفحل ًادصرتم هنوكل هبحاصب ازرحم نوکی یتح ) :م رداغملاك :ش ( هوحنو

 نم هانرتخا ام ىلع هنم برقي مونلا اذكو « ةداع اًظفح دعب هيلع مونلاو «هدنع سولجلاو داتعملا ظفحلا

 . اًظفاح هعاتم دنع مئانلا دعي هنأل ؛هلوق وهو ةقرو لبق نم يأ :ش ( لبق

 رخف هب دارأو «ريغصلا عماجلا» خسن ضعب يف ركذ يأ :ش ( خسنلا ضعب يف ركذو ) :م

 هبحاصو هلوق ىلع رصتقی مل ينعي :ش ( هل اظفاح نوکی ثیح وأ هيلع مئان هبحاصو ) :م مالسإلا

 . هل اًظفاح نوک ثیح وأ : لاق لب « هيلع مئان

 دکؤي ) :م هل اًظفاح نوکی ثیح هلوقب خسنلا ضعب يف هركذ يذلا اذه يأ :ش ( اذهو ) م

 نيب قرف الو هلوق وهو « هتحت وأ هدنع عاتملا نوک نم مدقت ام دعب :ش ( راتخملا لوقلا نم هانمدق ام

 . حيحصلاو هلوق ىلإ اًظقيتسم ظفاحلا نوكي نأ
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 هتابثإو حطقلا ةيفيك يف لصف
 نب هللا دبع ةءارقب نيميلاو لبق نم هانولت ال عطقلاف « مسحيو دنزلا نم قراسلا نيمي عطقتو : لاق

 . هب نقيتم لصغملا اذهو ‹ طبإلا ىلإ ديلا لوانتي مسالا نأل « دنزلا نمو -هنع هللا يضر- دوعسم

 : مالسلا هيلع هلوقل مسحلاو « دنزلا نم قراسلا دي عطقب رمأ هيَ يبنلا نأ حص دقو فيك

 ( هتابثإو عطقلا ةيفيك يف لصف ) :م

 . عطقلا تابثإ نايب يفو « قراسلا دي عطق ةيفيك نايب يف لصف اذه يأ :ش

 تلاقو :ش ( دنزلا نم قراسلا نيمي عطقتو ):م - هللا همحر- يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 : سانلا ضعب لاقو . عباصألا سوؤر بكنملا نم ديلا ذإ « صنلا رهاظل بكنملا نم : جراوخلا

 . ةيانجلا لحمو شطبلا ةلآ اهنأل « طقف عباصألا عطقب

 عارذلا فرط لصوم دنزلاو عباصألا ال ديلا عطق صوصنملاو صنلاب فلاخم اذه : انلق

 . دعاسلا مظع دنزلا : ةعيرشلا جات لاقو . فكلا نم

 فرط عوكلاو عوسركلاو عوكلا نادنز امهو « عارذلا فرط لصوم دنزلا «حاحصلا» يفو

 . رصنخلا يلي يذلا دنزلا فرط عسركلاو ماهبأإلا يلي يذلا دنزلا

 مسح لاقي مدلا عطقنيل يكلا وهو « مسحلا نم لوهجملا ةغيص ىلع :ش ( مسحيو) :م

 سمغي نأ وهو يلبنحلا ةمادق نبال ينغملاو برغملاو ةلبطلا يفو . ةامحم ةديدحب هاوك اذإ قرعلا

 ۰ . ىلغأ يذلا نهدلا يف

 ةيآلا..... 4 ةقراسلاو قراسلا :ىلاعت هلوق ينعي :ش ( لبق نم هانولت ال عطقلاف ) :م

 يضر - دوعسم نب هللا دبع ةءارقب ) :م نيميلا داري عطق يأ :ش( نيميلاو ):م « (۳۸ ةيآلا : ةدئاملا)

 نمو ) :م باتكلا ىلع اهب ةدايزلا تءاج ةروهشم ةءارق يهو « امهنايآ اوعطقف :ش (- هنع هللا

 نوكت دق ديلا نأ هلصاح :ش( طبإلا ىلإ ديلا لوانتي مسالا نأل ) :م دنزلا نم عطقي يأ :ش( دنزلا

 . بكنملا نم

 برعلا لامعتساب طبإلا ىلإ قلطأ اذإف « غسرلا نم نوكت دقو « قفرملا نم نوكت دقو
 نأ ىلع مهعامجإو ةباحصلا لمعو هلمعو ةَ هللا لوسر نايبب اذه لاز نكلو « عرشلاوةغللاو

 ( هب نقيتم ) :م غسرلا :ش (لصفملا اذهو ) :م هلوقب فنصملا هيلإ راشأ « هب نقيتم وهو < ردقلا اذه

 . ديلا لصافم نم ناك لصفملا يأ ةدارإ ريدقت ىلع غسرلا ةدارإل عطقلا عضوم هنوك يف يأ :ش

 دي عطقب رمأ يب يبنلا نأ حص دقو ) :م هب انقيتم لصفملا اذه نوكي ال فيك يأ :ش ( فيك ) :م

 ورمع نب هللا دبع نع دهاجم نع هدانسإب «لماكلا» يف يدع نبا ىورو :ش ( دنزلا نم قراسلا
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 قرس ولو < فلتم ال رجاز دحلاو فلتلا ىلإ يضفي مسحب مل ول هنألو « «هومسحاو هوعطقاف»

 اذهو « بوتي ىتح نجسلا يف دلخيو ‹ عطقي مل ًاثلاث قرس نإف « ىرسيلا هلجر تعطق ًايناث

 -هللا مهمحر- خياشملا هركذ ًاضيأ رزعيو ناسحتسا

 بيعش نب ورمع ثيدح نم ينطقرادلا ىورو . " «لصفملا نم اًقراس ةي يبنلا عطق » : لاق « ۰ 1 ۱ ۰ ث ا . .

 قراس ءاجف « هسأر تحت هبايثو دجسم ا يف اًمئان فلخ نب ةيمأ نب ناوفص ناك » : لاق هدج نع هيبأ نع

 . هعطقب رمأ مث :هرخآ يفو . « ثيدحلا ... يب هللا لوسر هب ىتأف اهذخأف

 اب يبنلا لوقل يأ :ش ( مالسلا هيلع هلوقل ) :م عطقلاف هلوق ىلع فطع :ش ( مسحلاو ) :م

 - هنع هللا يضر- ةريره يبأ نع هكردتسم يف مكاحلا هجرخآ اذه :ش ( هومسحاو هوعطقاف ) :م

 لوسر اي ىلب : قراسلا لاق ‹ قرس هلاخأ ام : مالسلا هيلع لاقف « ةلمش قرس قراسب يتأ اب يبنلا نآ»

 طرش ىلع حيحص : يكاكلا لاقو . ” «ثيدحلا .... هومسحا مث هوعطقاو هب اوبهذاف : لاق « هللا

 . ملسم

 فلتلا ىلإ يضفي ) :م عطقلا دعب :ش ( مسحب مل ول ) :م قراسلا نألو يأ :ش (هنألو ) :م

 ةدش دنعو « ديدشلا دربلاو ديدشلا رحلا يف عطقي ال هنأ ىرت الأ :ش( فلتم ال رجاز دحلاو

 ‹ هجو يف يعفاشلاو كلام لاق هبو « اندنع قراسلا ىلع نهولا سمتو كالهلا نع اًيَقوت ضرملا

 نم :ش ( يرسيلا هلجر تعطق ) :م ن يميلا هدي عطق دعب ينعي :ش ( اًيناث قرس ولو ) :م

 : ةضفارلاو روث وبأ لاقو . كلذك - هنع هللا يضر- رمع لعفو ملعلا لهأ رثكأ دنع بعكلا

 (بوتب ىتح نجسلا يف دلخيو عطقي مل اًنلاث قرس نإف ) :م كارشلا دقعم نم مدقلا فصن نم عطقي

 يأ :ش (اذهو ) :م حلاص لجر اميس هيلع رهظي وأ بوتي ىتح : عفانلا بحاص لاق :ش

 اوركذ يأ :ش ( -هللا مهمحر - خياشملا هركذ « اًضيأ رزعيو ناسحتسا ) :م ةثلاثلا ةرملا يف عطقلا مدع

 هللا يضر- يلع نع يور دقو « سبحلا عم ريزعتلا نأ دمحم نع متسر نبا ىور دقو « ريزعتلا

 . ةثلاثلا ةرملا يف سبحو برض هنأ - هنع

 ناسللا يف ءاشولا نباب فورعملا ىسيع نبدمحأ ةمجرت عجار « (۳۸/۳) «؟لماکلا » يف يدع نبا(

(۷0/(. 

 )9( ينطقرادلا )۳/ ٤ ۲١(.

 . )۳۸١/٤( كردتسملا يف مكاحلا (۳)



 ىنميلا هلجر عطقي :ةعبارلا يفو ‹ ىرسيلا هدي عطقي ةثلاثلا يف : -هللا همحر- يعفاشلا لاقو

 امك ًارسفم یوریو « هوعطقاف داع نإف هوعطقاف داع نإف هوعطقاف قرس نم ١ : مالسلا هيلع هلوقل

 ىلإ ىعدأ نوكتف « اهقوف لب« ةيانج اهنوك يف ىلوألا لثم ةثلاثلا نألو « هبهذم وه

 ‹ ىرسيلا هدي عطقي ) :م ةثلاثلا ةقرسلا يف يأ :ش ( ةثلاثلا يف : هللا همحر - يعفاشلا لاقو ) :م

 ءهوعطقاف قرس نم ) :م : ب يبنلا لوقل يأ :ش ( مالسلا هيلع هلوقل ىنميلا هلجر عطقي :ةعبارلا يفو

 نع ردكنملا نب دمحم نع تباث نب بعصم نع دواد وبأ هاور ثيدحلا اذه :ش ( هوعطقاف داع نإف

 ‹ هوعطقا : لاقف « قرس امنإ هللا لوسر اي : اولاق « هولتقا : لاقف يب يبنلا ىلإ قراسب ءيج» : ليق رباج

 هب ءيج مث « عطقف هوعطقا :لاق قرس امنإ هللا لوسر اي :اولاقف « هولتقا :لاقف ةثلاشلا هب ءيج مث « عطقف

 ةسماخلا يف هب ءيج مث « عطقف هوعطقا :لاق . الام قرس اغنإ هللا لوسر اي: اولاق ء هولتقا: لاقف ةعبارلا

 لاقو '« ةراجحلا هيلع انيمرو رئبلا يف هانيقلأف هانررتجا مث هانلتقف هب انقلطناف: رباج لاق « هولتقا :لاقف

 . ثيدحلا يف ىوقلاب سيل تباث نب بعصمو « ركنم ثيدح يئاسنلا

 بهذم وهامك ارسفم ثيدحلااذه ىوري يأ :ش ( هبهذم وه امك ارسفم یوریو ) :م
 هدي عطقت ىلوألا ةرملا يف لاق ةي يبنلا نإ » : ةريره يبأ ثيدح يف لمكألا لاق « يعفاشلا

 ‹« ىنميلا لجرلا ةعبارلا يفو « ىرسيلا ديلا ةثلاثلا يفو « ىرسيلا لجرلا ةيناثلا يفو « ىنميلا

 . یھتنا

 نع يدقاولا نع هجرخأ هنإف « ظفللا اذه ريغب ينطقرادلا هاور اذه ةريره يبأ ثيدح : تلق

 قرس اذإ » : لاق ةه ىبنلا نع ةريره ىبأ نع ةملس ىبأ نع هاور ةملس نب دلاخ نع بئذ يبأ

 « " «هلجر اوعطقاف داع نإف « هدي اوعطقاف داع نإف ٠ هلجر اوعطقاف داع نإف « هدي اوعطقاف قراسلا
 . لاقم هيف يدقاوللو

 ءاطع نع يكحو . رزعيو سبحيامهدنع ةسماخلا ةرملا يفو : كلام لاق يعفاشلا لوقبو

 ةثلاثلا ةرملا يف عطقي هنأ - مهنع هللا يضر- نامثعو صاعلا نب ورمعو زيزعلا دبع نب رمعو

 نع ىضم يذلا رباج ثيدح يف ةسماخلا يف لتقيو ىنميلا لجرلا ةعبارلا يفو . ىرسيلا هدي

 . بيرق

 يف ) :م ىلوألا ةقرسلا لثم يأ :ش ( ىلوألا لثم ) :م ةثلاثلا نألو يأ :ش ( ةثلاثلا نألو ) :م

 ىلإ ىعدأ نوكتف ) :م رجاوزلا مدقت مدعل اهنأل « ىلوألا قوف لب يأ :ش ( اهقوف لب ةيانج اهنوك

 تباث نب بعصمو رکتم ثیدح : يئاسنلا لاقو . ]٤٤١١[ اًرارم قرسي قراسلا باب » دودحلا يف دواد وبأ (۱)

 . ثيدحلا يف يوقلاب سيل

 . )٠١۳/۳( دودحلا يف ينطقرادلا (۲)
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 لکأي ادي هل عدأ ال نآ هللا نم يحتسأل ينإ : هيف - هنع هللا يضر-يلع لوق انلو . رجازلا عرش

 مهجحف - مهنع هللا يضر- ةباحصلا ةيقب جاح اذهبو « اهيلع يشي الجرو « اهب يجنتسيو اهب
 ‹ ةعفنملا سنج تيوفت نم هيف امل ىنعم كالهإ هنألو «ًاعامجإ دقعناف

 . رجازلا راركت دعب اهنأل « رجازلا ةيعورشم ىلإ ىعدأ ةثلاثلا نوكتف يأ :ش ( رجازلا عرش

 يف - هنع هللا يضر- بلاط يبأ نب يلع لوق يأ :ش ( هيف - هللا يضر - يلع لوق انلو ) :م

 ( اهيلع يشمي الجرو اهب يجنتسيو اهب لكأي ادي هل عدأ ال نأ هللا نم يحتسأل ىنإ ) :م ةثلاثلا عطق

 ةرم نب ورمع نع مامإلا ةفينح وبأ انربخأو . «راثآلا» باتك يف نسحلا نب دمحم هاور اذه :ش

 تعطق قراسلا قرس اذإ : لاق- هنع هللا يضر- بلاط يبأ نب يلع نع ةملس نب هللا دبع نع

 ىنإ « اريخ ثدحي ىتح نجسلا نمض داع نإف « ىرسيلا هلجر تعطق داع نإف ىنميلا هدي

 قيرط نمو« اهيلع يشي لجرو « اهب يجنتسيو اهب لكأي دي هل سيل هعدأ نأ هللا نم يحتسأل

 . هننس يف ينطقرادلا هاور نسحلا نب دمحم

 ججاح يأ :ش ( مهنع هللا يضر - ةباحصلا ةيقب جاح ) :م اذه هلوقب يأ :ش ( اذهبو ) :م

 هيبأ نع يربقملا ديعس يبأ نب ديعس نع رشعم وبأ انثدح روصنم نب ديعس هاور « اذه يف مهعم

 ام هباحصأل لاقف « قرس دق لجرلاو « ديلا عوطقم لجرب يأ بلاط يبأ نب يلع ترضح لاق

 «ماعطلا لكأي ءيش يأب « لتقلا هيلع امو اًذإ هتلتق لاق « نينمؤملا ريمأ اي هعطقا اولاق اذه يف نورت

 ىلإ هدرف هتجاح ىلع موقي ءيش يأب « ةبانحجلا نم لستغي ءيش يأب « ةالصلل أضوتي ءيش يأب
 يف لاق ام لشم مهل لاقف ‹ لوألا مهلوق لثم اولاقف هباحصأ راشتساف هجرخأ مث اًَمايأ نجسلا

 دعب مهنم دحأ هيلع دري ملف اذهل ميلعت يأ :ش ( مهجحف ) :م هلسرأ مث اديدش ادلج هدلجف لوألا

 ول ذإ « هيف نغيال هنإ :لاق ‹« بابلا يف صنلاب مهيلع جتحي هنأل :ش ( اًعامجإ دقعناف ) :م .اذه

 . هباوجتحال مهغلب ولو دوهشلا ىلع ىنبي هنأل ميلعتلا تبث

 . باتكلا فوخ ىلع عامجإلاو باتكلا رهاظل هلحم ىرسيلا ديلا سيل : ليق نإق

 لاق نمك «دحلا نماهنوك نع ىرسيلا تجرخ ةروهشملا ةءارقلاب قلطملا انديق امل : انلق

 يضتقي ال لعفلاب رمألا نألو « هريغ جرخيف ا0ًاس تينع لاق مث يديبع نم ادبع قتعأ رخآل

 . راركتلا

 يأ :ش ( ىنعم كالهإ ) :م ىرسيلا لجرلاو ىنميلا ديلا ريغ عطق نألو يأ :ش ( هنألو ) :م

 ‹ هعفانم ءاقبب عطقي «طوسبملا» يفو :ش ( ةعفنملا سنج تيوفت نم هيف امل ) :م ىنعملا ثيح نم

 . سفنلا ةميق دبعلا يف ديلل قلطم قلعت اذهلو

 ةهبش هيفو « اًمكح كالهتسا هنأ انفرعف « ةرافكلا يف نيديلا عوطقم قاتعإ زوجي الو
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 دبعلا قح هنأل ‹ صاصقلا فالخب بلغي اميف رجزلاو « دوجولا ردان هنألو « رجاز دحمل او

 همحر- يواحطلا رفعج وبأ ظفاحلا مامإلا هيف نعط ثيدحلاو « هقحل ًاربج نكمأ ام يفوتسيف

 لجرلا عوطقم وأ عطقأ وأ ىرسيلا ديلا لشأ قراسلا ناك اذإو . ةسايسلا ىلع هلمحن وأ -هللا

 ءالش ىنميلا هلجر تناك اذإ اذكو « ايشم وأ اشطب ةعفنملا سنج تيوفت هيف نأل ‹ عطقي مل ىنميلا

 نأل ‹ ماهبإلا ىوس اهنم ناعبصألا وأ ءالش وأ ةعوطقم ىرسيلا هماهبإ تناك نإ اذكو ء انلق امل

 ‹ ماهبإلاب شطبلا ماوق

 . فلتم ال يأ :ش ( رجاز دحلاو ) :م تاهبشلاب ئردني اميف ةقيقحلاك ةهبشلاو « فالتإلا

 نارجازلا دقف هنأل :ش ( دوجولا ) :م ردان رركتم رجزلا دوجو نألو يأ :ش ( ردان هنألو ) :م

 عطق ول هريدقت ردقم لاؤس باوج :ش ( صاصقلا فالخب ) :م هدوجو :ش ( بلغي اميف رجزلاو) :م

 ال هنأل ؛دوجوم كانه تاروظحملا نم معتركذ ام عيمجو « عامجإلا هنم رصق فارطأ ةعبرأ لجر

 ردانو ةعفنملا سنج تيوفت هيفو «اهيلع يشي لجرو « اهب يجنتسيو اهب لكأي دي هل ىقبي
 يأ :ش ( هنأل) :م اذه مكح فالخب صاصقلا مكح ينعي ٠ صاصقلا فالخب باجأو دوجولا

 ةلثامملا ىعارت دبعلا قح يف نأل :ش ( نكمأ ام ) :م هقح :ش (يفوتسيف دبعلا قح) :م صاصقلا نأل

 . هقح لثم ءافيتسالاب هقح ربج لجأل يأ :ش ( هقحل اربج ) :م صنلاب

 رفعج وبأ ظفاحلا مامإلا هيف نعط ) :م يعفاشلا هب جتحا يذلا ثيدحلا يأ :ش ( ثيدحلاو ) :م

 يئاسنلا هيف نعطو < ًالصأ اهنم ءيشل دجن ملف هذه انعبتت : لاقف :ش ( هللا همحر -يواحطلا

 ( ةسايسلا ىلع ):م روكذملا روهشملا ثيدحلا لمحن يأ :ش ( هلمحن وأ ) :م تاقثلا نم هريغو اًضيأ

 . ميلستلا قيرطب باوج اذهو :ش

 لجرلا عوطقم وأ ) :م عطقأ ناك وأ يأ :ش ( عطقأ وأ ىرسيلا ديلا لشأ قراسلا ناك اذإو ) :م

 عطقت ةياور يف دمحأو كلامو يعفاشلا لاقو . ةياور يف دمحأ لاق هبو :ش ( عطقي مل ىنميلا

 نم ينعي :ش ( اًنشطب ةعفنملا سنج تيوفت هيف نأل ) :م هنيي عطق نم ناصقنلا كلذ عني الو «هنيي

 نم ينعي :ش ( اًيشم وأ ) :م ةعوطقم ىرسيلا هدي تناك نإ ديلاب ىوقلا ذخأل وهو ٠ شطبلا ثيح
 . كلذك ىنميلا هلجر تناك نإ يشملا ثيح

 سنج تيوفت هيف نأل هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( انلق امل ءالش ىنميلا هلجر تناك اذإ اذکو ) :م

 وأ) :م عطقي ءالش تناك وأ يأ :ش ( ءالش وأ ةعوطقم ىرسيلا هماهبإ تناك اذإ اذكو ) :م ةعفنملا

 مل نيعوطقم ماهبإلا ىوس ىرسيلا ديلا نم ناعبصألا تناك وأ :ش ( ماهبإلا ىوس اهنم ناعبصألا
 ىأ :ش ( ماهبإلاب شطبلا ماوق نأل ) :م هلوقو « ماهبإلا ةلزنم نالزني نيعبصألا نأل « اًضيأ عطقي

 . ءالش وأ ةعوطقم ىرسيلا هماهبإ ناك اذإ كلذكو « هلوقل ليلعت ماهبإلاب شطبل
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 ًاللخ بجوي ال ةدحاولا توف نأل ؛عطق ءالش وأ ةعوطقم ماهبإلا ىوس ةدحاو عبصأ تناك نإف

 . شطبلا ناصقن يف ماهبإلا ةلزنم نالزني امهنأل نيعبصألا تاوف فالخب « شطبلا يف ًارهاظ

 ءيش الف ‹ أطخ وأ ًادمع هراسي عطقف اهقرس ةقرس يف اذه نري عطقا دادحلل مكاحلا لاق اذإو

 :رفز لاقو . دمعلا يف نمضيو ًأطخللا يف هيلع ءيش ال : الاقو -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع هيلع

 يف اطخلا امأو « داهتجالا يف اطل ا وه اطخلاب دارملاو . سايقلا وهو ءًاضيأ أطخل لا يف نمضي

 ءًارذع لعجي الف راسيلا وأ نيميلا ةفرعم

 ءالش وأ ةعوطقم ماهبإلا ىوس ):م ىرسيلا ديلا نم ينعي :ش ( ةدحاو عبصأ تناك نإف ) :م

 فالخب « شطبلا يف ارهاظ ًاللخ بجوي ال ) :م ةدحاولا عبصألا يآ :ش ( ةدحاولا توف نأل  عطق

 ناك نإف : ةعيرشلا جات لاقو :ش ( شطبلا ناصقن يف ماهبإلا ةلزنم نالزني امهنأل ٠ نيعبصألا تاوف

 وأ نيديلا دحأ عوطقم ناك اذإ دبعلا نإف «ةرافكلا نيبو اذه نيب قرف ةرشعلا ىلإ ةدحاو عبصأ

 ‹ هجو نم كالهإ ماهبإلا عطق نأل «هئزجي ةرافكلا نع هقتعأف نيعبصألا وأ ماهبإلا وأ نيلجرلا

 اهيف لاتحي الف ةرافكلا امأ « عطقلا ءردل ًالايتحا هجو لك نم كالهإلا ماقم هقح يف كالهإلا ميقأف

 .هجو لك نم كالهإلا ماقم هجو نم كالهإلا ماقي الف

 يفاذك « دلجلا ميقي يذلا دالجلاك دحلا ميقي يذلا يأ :ش ( دادحلل مكاحلا لاق اذإو ) :م

 عطقف اذه دي عطقا لاق ول هنأل ؛ اذه ني هلوقب ديق :ش ( اهقرس ةقرس يف اذه نيمي عطقا ) :م برغملا

 ىلع يأ :ش ( هيلع ءيش الف اطخ وآ ادمع هراسی عطقف ) :م قافتالاب هيلع نامض ال هراسی دادحل ا

 هبو « دادحلا بوثي نكلو « أطخ وأ ادمع هعطق ءاوس :ش ( -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع ) :م دادحلا

 . دمحأ لاق

 اذإ دادحلا ىلع يأ :ش ( هيلع ءيشال ):م : دمحمو فسوي وبأ لاقو يأ :ش ( الاقو ) :م

 :ش ( اًضيأ أطخلا يف نمضي : رفز لاقو ) :م راسيلا شرأ :ش ( دمعلا يف نمضيو ًاطخلا يف) :م ناك

 هنأل ؛ كلام لاق هبو « هيلع صاصقلا بجي دمعلا ىف ىعفاشلا دنعو « شرألا نمضي ىنعي

 ًاطخلا نأل ؛ ةيدلا هيلعف راسيلا هنأ تننظو تأطحخأ : لاق ولو .دوقلا هيلع بجوف قتح ريغب عطق

 هيلع ءيش الف « مامإلا نذإ ريغب نيميلا عطقف لجر رداب ولو « دابعلا تح يف عوفرم ريغ
 يف اذك مامإلا نذإ ريغب عطق ثيح بدألا ءاسأ هنأل ؛ كلذ ىلع مامإلا هبدؤي نكلو « عامجإلاب

 دارملا يأ :ش ( اطخلاب دارملاو ) :م سايقلا وهو «رفز لوق يأ :ش ( سايقلا وهو ) :م ؛طوسبملا»
 اوعطقاف :  ىلاعت هلوق يف ينعي :ش ( داهتجالا يف اطخلا وه ) :م هيلع ءيش ال يذلا ًاطخلا نم

 . نيميلا ديق نع قلطم باتكلا نأ معز ثيح 4 امهيديأ

 عضوم يف لهجلا نأل :ش ( ارذع لعجي الف راسيلا وأ نيميلا ةفرعم يف ًأطخلا امأو ) :م

 هيلإو «راسيلاو نيميلا نيب زيي دحاو لك نأل « راهتشالا عضوم اذهو « رذعب سيل راهتشالا
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 ‹ اهنمضيف عوضوم ريغ دابعلا قح يف أطخلاو ‹ ةموصعم ادي عطق هنأ هل . اضيأ ًارذع لعجي ليقو

 امهلو ‹ عوضوم داهتجالا يف اطخلاو ٠ نيميلا نييعت صنلا يف سيل ذإ « هداهتجا يف ًاطخأ هنإ انلق

 يف ناك نإو ‹ ىفعي الف ملظلا دمعت هنأل « هل ليوأت الو قح ريغب اموصعم افرط عطق هنأ

 : -هللا همحر- ةفينح يبألو . ةهبشلل عنتما هنأ الإ صاصقلا بجي نأ يغبني ناكو ‹ تادهتجلا

 لثمب هلام عیبب هریغ ىلع دهش نمک « ًافالتإ دعب الف « هنم ريخ وه ام هسنج نم فلخأو فلت هنآ

 ‹ عجر مث هتميق

 ليلد ىلع هرمأ ىنب هنأل « نمضيالف :ش ( اًضيأ ارذع لعجي ليقو ) :م مالسإلا رخف بهذ

 . «يفاكلا» يف اذك . يعرش

 ىخيش طخب تيأر اذكه صنلا قالطإ ىلإ ًارظن ىرسيلا عطق زاوج يف دهتجا :ليقو
 . - هللا همحر- ءالعلا

 عطق ول اذهلو :ش ( ةموصعم ادب عطق ) :م دادحلا نأ يأ :ش ( هنآ ) :م رفزل يأ :ش ( هل ) :م

 عوضوم ريغ دابعلا قح يف طخ او ) :م نمضي اًتاسنإ باصأف اديص ىمر ول امك نمضي دادحلا ريغ

 نأل :ش ( نيميلا نييعت صنلا يف سيل ذإ هداهتجا يف اطخأ هنإ : انلق ) :م ةيدلا يأ :ش ( اهنمضيف

 فسوي يبأل يأ :ش ( امهلو ) :م . ًاعرش يأ :ش ( عوضوم داهتجالا يف ًاطخلاو ) :م قلطم صنلا

 وهو نيميلا يف قحلا نأل :ش ( قح ريغب اًموصعم اًفرط عطق ) :م دادحلا نأ يأ :ش ( هنأ ) :م دمحمو

 اميف دادحلل يأ :ش ( هل لیوأت الو ) :م اًصاصق راسلا عطق قح نوكيل دحأ راسي عطقي مل اضيأ

 ردقي ال دهتجملا ذإ « هلبق اب لصاو :ش ( تادهتجملا يف ناك نإو ىفعي الف ملظلا دمعت هنأل ) :م هلعف

 ام عطق هنأل :ش ( صاصقلا بجي نأ يغبني ناكو ) :م لداعلا لام فلتأ اذإ يغابلاك ادمع ملظلا يف

 ةهبشلا لجأل يأ :ش ( ةهبشلل ) :م عنتما صاصقلا نأ الإ يأ :ش ( عنتما هنأ الإ ):م لحمب سيل

 نكلو « - هنع هللا ىضر- دوعسم نبا ةءارقب تتبث نيميلا تناك نإو ٠ صنلا قالطإ نم ةتباثلا

 نامض فالخب «صاصقلا ءردل يفكت ةهبشلاف « ديلا مسا تحت لخادلا راسيلا ةهبش ىقبت
 . لاومألا

 :ش ( هسنج نم فلخاو ) :م راسيلا عطق ثيح :ش ( فلتأ هنأ -هللا همحر -ةفينح يبألو ) :م

 فرش ىلع تراص نيميلا ةعفنم نأل ؛ نيميلا وهو :ش ( هنم ريخ وه ام ) :م عوطقملا سنج نم يأ

 لثمب هلام عيبب هريغ ىلع دهش نمك اًنالتإ دعي الف ) :م رابتعالا ثيح نم بئاغلاك نوکیف لاوزلا

 كلام لاقو . دمحأو - حصألا يف - يعفاشلا لاق انلوقبو « نمضي ال ثيح :ش ( عجر مث هتميق

 . اهريغ ىلع ةيانجلاب طقسي الف اهعطق بجو هنأل ؛ عطقي: لوق يف يعفاشلاو
 فلخب فالتاإلاو كلذ لبق هل ًالصاح ناك لب « عطقلا ببس هل لصحي مل نيميلا : ليق نإف

 ناصقنو ةداهشلا ةلأسم يف امك فالتإلا هب لصح ببسب فلخلا لصح اذإ نامضلا بجوي ال اغنإ
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 لاقو « هراسي قراسلا جرخأ ولو ‹ حيحصلا وه ‹ ًاضيأ نمضي الف دادحلا ريغ هعطق ول اذه ىلعو

 نامض قراسلا يأ « هيلع هدنع دمعلا يف مث هرمأب هعطق هنأل قافتالاب نمضي ال اهعطقف يني هذه

 ةقيرطلا هذه ىلع كلذك اطخلا يفو ًادح عقي مل هنال « لاما

 . نمضي رخآ ببسب فلخلا لصح اذإ امأ « ةدالولا

 وأ فلتأ امع فلخأ ام هنأل ؛ هفنأ عدج اذإ ام مزليالو « رابتعالا ثيح نم نيميلا : انلق

 . عطقت مل هانيع

 عطقي ال نيميلا وهو اًضوع فلحخأو فلتأ دقو « نمضي ىنميلا هلجر عطق ول : ليق نإف

 . يقابلا سنج نم سيل فلاتلاف انملس نئلو « عنميف هيف ةياور ال : انلق

 هنم ريخ هسنج نم فلخلاو فلتأ هنأ وهو ةفينح يبأ ليلعت ىلعو يأ :ش ( اذه ىلعو ) :م

 فلتأ هنأل :ش ( اًضيأ نمضي الف دادحلا ريغ ):م قراسلا دي عطق ول يأ :ش ( هعطق ول ) :م

 رخف هركذ ءاضقلا دعب هريغ وأ هراسي عطق ءاوس كلذ دعب عطقت ال هاني نأل « هنم ريخ فلخأو

 ولو : هيف لاقف يواحطلا حرش يف ركذ امع هب زرتحا :ش ( حيحصلا وه ) :م هعماج يف مالسإلا

 يف هنع عطقلا طقسو . ةيدلا أطخلا يفو «٠ صاصقلا دمعلا يف نإف . ىرسيلا هدي هريغ عطق

 . كلاهلا يف هنامض هيلعو اًمئاق ناك نإ ةقرسلا دريو « كالهتسالا ىلإ عطق ول هنأل «نيميلا

 نأل يأ :ش ( هنأل ‹ قافنالاب نمضي ال اهعطقف ينيمب هذه لاقو « هراسي قراسلا جرخأ ولو ) :م

 هرمأب هريغ دي عطق ول امك « نمضي الف قراسلا رمأب هراسي عطق يأ :ش ( هرمأب هعطق ) :م دادحلا

 يبآ دنع يآ :ش ( هدنع دمعلا يف مث ) :م ىلوأ اذهف ةقرسلاب عطقلل اقحتسم هدي نوكي نأ ريغ نم

 . هنم قورسملا لام يأ :ش ( لاملا نامض ) :م قراسلا ىلع يأ :ش ( هيلع ) :م ةفينح

 ‹ ركذلاب ةفينح ابأ صح اغإو :ش ( ًادح عقي مل ) :م هراسی عطق نأل يأ :ش ( هنأل )م

 هدنع ادح عقو قراسلا عطق نأ مهوتي نأ ىسع نمل اًعفد قافتالاب قراسلا ىلع نامضلا ناك نإو

 عقي مل عطقلا نأب اًتاقيإ نامضلا بوجو نايبب كلذ لازأف دادحلا ىلع نامضلا بجوي مل ثيح

 ال اربخ فلحأ هنأ رابتعاب دادحلا ىلع نامضلا مدعو « ناعمتجي ال نامضلاو ادح عطقلا ذإ اًدح

 دادحلا نانمضي امهنأل هركذ ىلإ ةجاح ال رهاظف امهبهذم ىلع امأو « ادح عقو عطقلا نأ رابتعاب

 عطقلاو نامضلا نيب عمجلا موزل مدعل قراسلا نمضيف هل لحت ال ادح عطقلا عقي الف دمعلا يف

 .ًادح

 مل اذإ هنأل ؛ عطقي مل عطقلا نأ ةقيرط ىلع يأ :ش ( ةقيرطلا هذه ىلع كلذك اطخلا يفو ) :م

 ٠م ةتبلا نامضلا بجيف دوجوم فالتإلا وهو ‹ ىضتقملاو نامضل | يف انيب ام دجوي ال ادح عقي
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 ‹ ةقرسلاب بلاطيف هنم قورسملا رضحي نأ الإ قراسلا عطقي الو . نمضي ال داهتجالا ةقيرط ىلعو

 -هللا همحر- يعفاشلل ًافالخ اندنع رارقإلاو ةداهشلا نيب قرف الو . اهروهظل طرش ةموصخلا نأل

 عطقلا دنع باغ اذإ اذكو « لالا بحاص ةموصخب الإ رهظتال ريغلا لام يف ةيانحجلا نأل رارقإلا يف

 بحاصو بصاغلاو عدوتسمللو . دودحلا باب يف ءاضقلا نم ءافيتسالا نأل « اندنع عطقب ال

 ‹ مهنم قراسلا اوعطقي نأ ابرلا

 قيرطب لطب دادحلا ىلع ديلا دمحمو فسوي يبأ قيرط يف انلق يأ :ش ( داهتجالا ةقيرط ىلعو)

 داهتجالاب دحلا عقوم عطقلا عوقول لام لا نمضي ال قراسلا يأ :ش ( نمضي ال ) :م داهتجالا

 . ناعمتجي ال عطقلاو نامضلاو

 ( اهروهظل طرش ةموصخل ا نأل ‹ ةقرسلاب بلاطيف هنم قورسملا رضحي نأ الإ قراسلا عطقي الو ) :م

 يبأ نباو رذنملا نباو روث وبأو كلام لاقو . دمحأو يعفاشلا لاق هبو « ةقرسلا روهظل يأ :ش

 . انزلا دح يف امك « ةيآلا مومعل اهروهظل ةبلاطملا طرتشت ال يلبنحلا ركب وبأو ىليل

 ةبلاطملاب ذإ « كلذ ةبلاطمب الإ ةيانجلا تبلت ملو هنذإ ريغب كلام ىلع ةيانج ةقرسلا : انلق

 ىلع هفقو وأ كلما ةحابإب امإ « ةحابإلا ةهبش هيف نكقت هيلع رضحي مل ول ذإ ةحابإلا مدع رهظي

 هذهل اعفد ةبلاطملا تربتعاف هزرح لوخد يف هل نذأ وأ مهنم قراسلا ةفئاط ىلع وأ نيملسملا

 دنع كلاملا باغ اذإ فالخلا اذه ىلعو « ةهبشلا هيف نكمتت الف ةحابإلاب حابي ال انزلا امأ . ةهبشلا

 باب نم ءاضمإلا نأل « مهل اًقالخ دمحأو يعفاشلا لاق هبو « رضحي ىتح عطقي مل عطقلا

 . دودحلا يف ءاضقلا

 اذهو :ش ( رارقإلا يف - هللا همحر - يعفاشلل اًئالخ اندنع رارقإلاو ةداهشلا نيب قرف الو ) :م

 ةموصخب الإ رهظت ال ريغلا لام يف ةيانجلا نأل ) :م ةنيبلاك رارقإلا نأ هدنع حصألاو « هلوق يف هجو

 ىنعم وه ةموصخب الإ رهظت ال ريغلا لام ىلع ةيانج لا نإ هلوق ىنعم نإ : ليق :ش ( لالا بحاص
 طارتشال ليلعت لوألا نأب درو . راركتلا مهوت هيف نوكيف « اهروهظل طرش ةموصخلا نأل هلوق

 . مهفاف دحاو ىنعجب اناك نإو ةداهشلاو رارقإلا نيب ةقرفتلا مدعل يناثلاو « روضحلا

 نال ءاندنع عطقي ال ) :م عطقلا دنع هنم قورسملا يأ :ش ( عطقلا دنع باغ اذإ اذكو ) :م

 هروضح لبق عطق اذإف :ش ( دودحلا باب يف ءاضقلا نم ) :م عطقلا ءافيتسا يأ :ش ( ءافيتسالا

 يذلا يأ « لادلا حتفب :ش ( عدوتسمللو ) :م زوجي ال وهو ةهبشلا مايق عم دحلا ءافيتساب نوكي

 امهرد نيرشعب مهارد ةرشع عاب لجر هتروص :ش ( ابرلا بحاصو بصاغلاو ) :م ةعيدولا هدنع

 اوعطقي نأ ) :م هلوق ىنعم وهو « بصاغلاو عدوتسملااذكو . هتموصخب عطقي هنم قرسف هضبقو

 لاقو « ةثاللا انئاملع دنع مهتموصخب عطقيف« ةثالثلا ءالؤه نم يأ :ش ( مهنم قراسلا

 الف« ةيالو كلم هل قبي مل ميلستلاب هنأكف « ابرلا يدقاع نم رخآلا دقاعلا ركذي ملو : لمكألا
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 عطقي ال -هللا امهمحر-يعفاشلاو رفز لاقو . هنم بوصغملا اذكو  ًاضيأ هعطقب ةعيدولا اذكو
 عضبتسملاو براضملاو رجأتسملاو ريعتسملا فالخلا اذه ىلعو . عدوتسملاو بصاغلا ةموصخب
 كلاما ةموصخب عطقبو « كلاملا ىوس ةظفاح دب هل نم لكو نهترملاو ءارشلا موس ىلع ضباقلاو
 ءاضق لبق نهرلا مايق لاح هتموصخب عطقي امنإ نهارلا نأ الإ ٠ نيروكذملا ءالؤه نم ةقرسلا يف

 هدعب وأ ؛نيدلا

 . قاب امهل كلملا نأل « هنم بوسنملاو ةعيدولا بر فالخب ةموصخلا ةيالو هل نوكي

 رفز لاقو ) :م قاب امهل كلملا نأل :ش ( هنم بوصفغملا اذكو « اًّضيأ هعطقب ةعيدولا اذكو ) :م

 ذخألاب نذإلا ةهبش نأل :ش ( عدوتسملاو بصاغلا ةموصخب عطقي ال : هللا امهمحر -يعفاشلاو
 فالخلا يأ :ش ( فالحلا اذه ىلعو ) :م ةهبشلاب بجي ال عطقلاف « كلاملا نم ةمئاق كلمتلاو
 داضلا حتفب :ش ( عضبتسملاو براضملاو رجأتسملاو ريعتسملا ) :م يعفاشلاو رفز نيبو اننيب روكذملا

 دي هل نم لكو نهترماو ءارشلا موس ىلع ضباقلاو ) :م داضلا رسك باوصلا ناك نإو «لمعتسم
 ةقرساذه نأل ءمهنم قارسلا عطقيف يبصلاو بألاو فقولا يلوتمك :ش ( كلاملا ىوس ةظفاح
 . كلاملاك ديلاو عافتنالا يف ءالؤه قح توبثل ةربتعم ةموصخب ةلماك ةجحب ترهظ

 دحأ نم قراس قرس ول ينعي :ش ( نيروكذملا ءالؤه نم ةقرسلا يف كلاما ةموصخب عطقيو ) :م

 فلتخا دقو « عطقنم ءانئتسا :ش ( نهارلا نآ الإ ) :م هكلم مايقل عطقي كلاملا مصاخو ءالؤه نم

 نوهرملا يأ :ش (نهرلا مايق لاح هتموصخب عطقي اغنإ ) :م نهرلا نأ الإ اهضعب يفف « هيف ةيادهلا خسن
 ءاضق دعب نهرلا مايق لاح خسنلا ضعب يفو :ش ( هدعب وأ نيدلا ءاضق لبق ) :م قراسلا دي يف

 . نيدلا

 . «طيحملا» يف هركذ هنإ امل: ليق هنودب نيدلا ءاضق دعب خسنلا نم حيحصلاو : يكاكلا لاق

 ذخأ ىلع نهارلل ليبس ال هنأل ؛ نهارلل ال هعطقي نأ هل نهترملا نم قرس ول «حاضيإلا» يف و
 . نهرلا

 نبا نع لقن دقو « ذئنيح نهرلا ذخأي نأ هل نأل « هعطقي نأ هلف نيدلا ىضق نإو : لاق مث

 نيدلا ءاضق لبق هلوق : ةعيرشلا جات لاقو . ءاضقلا دعب فنصملا ةخسن يف ناك : لاق هنأ فنصملا

 . هدعب وأ

 عطقلا تح نأل ؛ قراسلا عطقي نأ نهارلل سيلو «حاضيإلا» يف ركذ هنأل ؛ رظن هيف : ليق
 عطقلا ةلالد هل ذئنيحف « نيدلا يضقأل نهرلاب تئا نهترملل نهارلا لاق ولو . نهترملا نم ضبقلا

 . رظنلا نم جرخي اذكه مكحلا ناك ولف « عضاوملا ضعب يف تيأر اذكه « ءاضقلا لبق هنم قحب

 ًالقن نوحراشلا ءاضقلا دعب خسنلا ضعب يف ركذ نأ دعب - هللا همحر- لمكألا لاقو
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 هنم صخ هنآ الإ هلصأ ىلع هانب -هللا همحر- يعفاشلاو «هنودب نيعلاب ةبلاطملا يف هل قح ال هنأل

 دادرتسالا قح يف ةموصخلا ةيالو :لوقي - هللا همحر- رفزو . هدنع دادرتسالا يف ءالؤهل

 عطقلل ةبجوم ةقرسلا نأ انلو . ةنايصلا تيوفت هيف نأل ‹ عطقلا قح يف رهظت الف « ظفحلا ةرورض

 ةربتعم ةموصخ بيقع نيلجر ةداهش يهو ةيعرش ةجحب يضاقلا دنع ترهظ دقو « اهسفن نم

 ةموصخب عطقي اغِإ قراسلا نألف القع امأو «هانركذو حاضيإلا ةياور قفاوم هنإف ًالقن امأ ًالقعو

 . ىهتنا ‹ نيدلا ءاضق لبق كلذ نهارلل سيلو « دادرتسالا ةيالو هل نم

 . ةعيرشلا جات هلاق ام هنإف : تلق

 ةنوهرملا نيعلا بلط هل سيل نهارلا نأل يأ :ش ( هنود نيعلاب ةبلاطملا يف هل قح ال هنأل ) :م

 ءاضق ىلإ عجار هنودب يف ريمضلاو : لمكألا لاقو . يخيش هركذ اذه « نيدلا ءاضق نودب

 ‹ نيرمأ نهارلا ةموصخب عطقلا زاوج طرش ناكف « نهرلا مايق ىلإ ىلوألا ةخسنلا ىلعو «نيدلا

 ءاضق رخآلاو « هنع هنيد نالطبل هيلع نهارلل ليبس الو كله ول ىتح « نوهرملا مايق امهدحأ
 . ذئنيح دادرتسالا ةيالو لوصحل نيدلا

 نأ دعب رفزو يعفاشلا نأ ىلإ اذهب راشأ :ش ( هلصأ ىلع هانب - هللا همحر - يعفاشلاو ) :م

 هنآ الا ) :م هلصأ ىلع هانب يعفاشلاف « ةطانملا حيجرت يف افلتخا دق رم امك روكذملا مكحل ا يف اقفتا

 ( هدنع دادرتسالا يف ) :م ركذ ام رخآ ىلإ ريعتسملاو عدوتسملا نيروكذملا ىأ :ش ( ءالؤهل هم صخ

 ىلإ تفتلي ال دادرتسالا نكي ملاذإو « كلاملا رضحي ملام لاما هدي يف نم دحج اذإ:ش

 يف لاق اذهبو ‹ نهترملاو ليكولاو عدوملا دي نم ةقرسلاب عطقي «زيجولا» يف لاق نكلو

 لاقو . عدوملا دي نم ةقرسلاب عطقي ال هنأ يف ةموظنملا يف روكذملا فالخلا تكرتو «عمجملا حرش»

 . ريعتسملاو نهترملاو ليكولاو عدوملا دي نم عطق : كلام

 ينعي :ش ( ظفحلا ةرورض دادرتسالا قح يف ةموصخلا ةيالو : لوقب - هللا همحر -رفزو ) :م

 يف نأل يأ :ش ( هيف نأل « عطقلا ىح يف رهظت الف ) :م ظفح لا قح يف رهظيف ظفحلا لجأل مهتيالو
 عطقلا ىوتسا ولف ‹« قراسلا ىلع نومضم لاما نأل :ش ( ةنايصلا تيوفت ) :م عطقلا قح روهظ

 . ةنايصلاو ظفحلاب نوذأم وهو « ةنايص ال عييضت هيف نوكيف « نامضلا طقس

 ةجحب يضاقلا دنع ) :م ةقرسلا يأ :ش ( ترهظ دقو اهسفن نم عطقلل ةبجوم ةقرسلا نأ انلو ) :م

 ىلإ مهتجاحل :ش ( ةربتعم ) :م مهتموصحخ نأل :ش ( ةموصخ بيقع نيلجر ةداهش يهو ةيعرش

 ضارغأ ليصحتل لحما ىلإ هتداعإل قراسلا راهظإ ىلإ كلم ا ةموصخ رابتعا نأل « دادرتسالا

 . ديلاب ةقلعتم
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 هقح ءايحإ ةموصخلا نم دوصقملاو « عطقلا يفوتسيف دادرتسالا ىلإ مهتجاحل رابتعالا ذإ « ًاقلطم

 اذإ امك ضارتعالا ةموهوم ةهبشب ربتعم الو « ربتعي ملف « عطقلا ءافيتسا ةرورض ةمصعلا طوقسو
 يف نذإلا ةهبش تناك نإو ةياورلا رهاظ يف هتموصخب عطقب هنإف« نمتؤملا باغو كلاملا رضح

 ‹ ةتباث زرحلا لوخد

 عافتنالا ىلإ امهجايتحالف ريعتسملاو « رجأتسملا امأ « ءالؤه قح يف دوجوملا ىنعملا وهو

 نامضلا ةدهع نع اجرخي كلاملا ىلإ هدر نم نكمتملاو مزتلملا ظفحلا لجأل عدوملاو نهترملاو لحم اب

 ذإ) :م عطقلا نود دادرتسالا قح يف هدنع ءالؤه ةموصحخ نإف « رفز لوق ىفنل هلاق :ش ( اًقلطم) :م

 كلذ يف مهو كلذ يف ةدوصقم ديلا نأل « ديلا ةداعإل :ش ( دادرتسالا ىلإ مهتجاحل رابتعالا

 لاق امك طقف ةرورضل ال ةقلطم ةموصخل ا نأل :ش ( عطقلا يفوتسيف ) :م كلذك ناك اذإف «كلاملاك

 . رفز

 :ش ( هقح ءايحإ ) :م ةموصخلا نم ديلا بحاص دوصقم يأ :ش ( ةموصخلا نم دوصقملاو ) :م

 هريرقت « ةنايصلا تيوفت هيف نأل « رفز لوق نع باوج :ش ( ةمصعلا طوقسو ) :م كلاملا قح يأ

 «ىلاعت هلل اًقح عطقلا ىفوتسا مامإلا نأ ينعي :ش ( عطقلا ءافيتسا ةرورض ) :م ةمصعلا طوقس نأ

 ةرورض نم نامضلا طوقس ناك اذإف ‹ نامضلل اًطقسم عدوملا ريصي الف ‹ ةرورض نامضلا طقسف

 . ربتعت ال تاينمضلا نأل :ش ( ربتعي ملف ) :م انمض ناك عطقلا

 لاقي نأ هريدقت ردقم لاؤس نع باوج اذه :ش ( ضارتعالا ةموهوم ةهبشب ربتعم الو ) :م

 قراسلا رقأو رضح ول هنأ لامتحالا اذه لبق رم امك كلاملا ةرضح نودب قراسلا عطقي ال نأ يخبني

 ضارتعا مهوتل يأ « ضارتعالا ةموهوم ةهبش رابتعالا يأ ربتعم الو :هلوقب باجأف قورسملاب
 . لاملا يف اهضارتعا مهوتي ال ام لاحلا يف اهدوجو مهوي ةهبش رثؤملا نأ رضح اذإ كلاملا نم رارقإ

 ةموهوم ةهبش هيف نإف « لادلا حتفب عدوملا وهو :ش ( نمتؤملا باغو كلاملا رضح اذإ امك ) :م

 رهاظ يف ) :م كلاملا ةموصخب يأ :ش ( هتموصخب عطقب هنإف ) :م نمتؤملا رضحي نأ وهو « اًضيأ

 ؛ عدوملا ةبيغ لاح عطقي نأ هل سيل كلاملا نأ دمحمو ةعامس نبا ةياور نع هب زرتحا :ش ( ةياورلا

 هريغ كلذب بلاطي نأ زجي ملف هدنع ناك يذلا نم قرس اغنإو ٠ كلاملا نم قرسي مل قراسلا نأل

 تناك نإو عطقي يأ « هلبق اب ةلصاو نإ ةملك :ش ( ةتباث زرحلا لوخد يف نذإلا ةهبش تناك نإو ) :م
 . ةتباث زرحلا لوخد يف نمتؤملا نم نذإلا ةهبش

 . صاصقلاك عدوملا ةموصخب تبثي الف « ةهبشلاب طقسي ةبوقع عطقلا : ليق نإف

 ذإ نايبلا فالخب « ةموصخلا تطرش اغنإو « اعامجإ ىلاعت هلل اقح بجي ةبوقع عطقلا : انلق

 . دبعلا قح هنإف « صاصقلا فالخب ةموصخلا هذه كلي عدوملاو « هزعي نكل « قراسلل سيل امك



 يف موقتم ريغ لاملا نأل ؛ يناثلا قراسلا عطقي نأ هل نکي ملء هنم تقرسف ةقرسب قراس عطق نإو

 لوأللو « اهسفن يف ةبجوم دقعنت ملف ‹ كالهلاب نامضلا هيلع بجي ال ىتح« لوألا قراسلا قح

 لوألا عطقي نآ لبق يناثلا قرس ولو . هيلع بجاو درلا ذإ « ةياور يف دادرتسالا يف ةموصخل ا ةيالو

 ‹« دجوي ملو عطقلا ةرورض موقتلا طوقس نأل ‹ لوألا ةموصخب عطقي ةهبشب دحل ا ءىرد امدعب وأ
 نعو . عطقب مل مكاحلا ىلإ عافترالا لبق كلاملا ىلع اهدرف ةقرس تقرس ول . بصاغلاك راصف

 . ةقفارملا دعب هدر اذإ اب ارابتعا عطقي هنأ -هللا همحر-فسوي يبأ

 قراسلل يأ :ش ( هل نكي مل ) :م قراسلا نم يأ :ش ( هنم تقرسف ةقرسب قراس عطق نإو ) :م

 لاقو . لوق يف يعفاشلاو دمحأ لاق هبو :ش ( يناثلا قراسلا عطقي نأ ةقرسلا برل الو) :م

 عطق ءاوس هيف ةهبشال زرح نم اباصن قرس هنأل « كلاما ىوعوب عطقي : لوق يف كلامو يعفاشلا

 قراسلا ال كلالا قراسلا اذه عطق يف مصخلا يعفاشلا باحصأ ركذو . ال وأ لوألا قراسلا

 . بصاغلاو

 نأل) :م مصحخ بصاغلاو قراسلاو كلام لا نم دحاو لك نأ يدنعو : «ةيلحلا» بحاص لاق

 ( اهسفن يف ةبجوم دقعنت ملف كالهلاب نامضلا هيلع بجي ال ىتح « لوألا قراسلا قح يف موقتم ريغ لاملا
 اهانركذ يتلا ىديألا نم قبت مل هدي نأ اًصضيأو « اهسفن يف عطقلل ةبجوم ةقرسلا دقعنت ملف يأ :ش

 يأ :ش ( لوأللو ) :م. عطقلا يف ربتعت ال ةفص يف هذه نمو « ةموصخو ةعيدو كلم نم

 كلذ هل سيلو :ش ( هيلع بجاو درلا ذإ ةياور يف دادرتسالا يف ةموصخلا ةيالو ):م لوألا قراسللو

 وأ كلم دي نوكي نأ نم ةرابع ةحيحصلا ديلا نوكل ةحيحصب تسيل هدي نأل « ىرخأ ةياور يف
 . دجوي ملو ةنامأ وأ نامض

 :ش ( لوألا ئرد ام دعب وأ ) :م لوألا قراسلا يأ :ش ( لوألا عطقي نأ لبق يناثلا قرس ولو ) :م

 :م لوألا قراسب يأ :ش ( لوألا ةموصخب عطقب ) :م ةهبشب عطقلا ئرد امدعب يناثلا قرس وأ يأ

 مدعك ةهبشلاب انه ءردلاو :ش ( بصافلاك راصف «دجوي ملو عطقلا ةرورض موقتلا طوقس نأل)

 ‹«كلم دي الو ةنامأ دي ال لاملا ىلع قراسلا دي نأل « همدعو عطقلا نيب دمحأ دنع قرف الو «عطقلا

 . اًعئاض دجو ول ام هبشأف

 لبق كلاما ىلع اهدرف ةقرس) :م قرس نمو ةخسن يف «ةقورسم يأ :ش ( تقرس ولو ) :م
 . ةياورلا رهاظ يف :ش ( عطقي مل مكاحلا ىلإ عافترالا

 نأ عماجب :ش ( ةقفارملا دعب هدر اذإ ا ارابتعا عطقي هنأ - هللا همحر -فسوي يبأ نعو ) :م

 هلبقو عافترالا دعب ام اذكف ءروهظلا طرش ةموصخلا ىلإ هيف جاتحيالف ىلاعت هللا قح عطقلا

 .ءاوس
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 عطق ةرورض ةجح تلعج اغنإ ةنيبلا نأل ؛ ةقرسلا روهظل طرش ةموصخمل ا نأ رهاظلا هجو

 اهدوصقم لوصحل ةموصحخلا ءاهتنال ةقفارملا دعب ام فالخب « ةموصخلا تعطقنا دقو «ةموصخلا

 هانعم « عطقي مل هل تبهوف ةقرس يف عطقلاب لجر ىلع يضق اذإو . ًاريدقت ىقبتف

 (ةنيبلا نأل ‹ ةقرسلا روهظل طرش ةموصخلا نأ ) :م ةياورلا رهاظ هجو يأ :ش ( رهاظلا هجو ) :م

 . ةنيبلا نألو يأ «واولاب خسنلا ضعب يف «ةياهنلا يفو :ش

 يخيش ةخسن اذكو : تلق . حصألا وه لاقو « واو الب يخيش ةخسن نكلو : يكاكلا لاقو

 . واو الب

 ( ةجح تلعج امنإ ) :م ةنيبلا نأل ؛باتكلا ةيشاح ىلع هطخب بتك مث . حصألا وه : لاقو

 :م ةنيبلا ةماقإل طرش كلاملا ةموصخف :ش ( ةموصخلا عطق ةرورض ) :م بذكلا لامتحا مايق عم :ش

 دعب ةجح ةنيبلا ىقبت الف « مكاحلا ىلإ عافترالا لبق كلملا لاوزل :ش ( ةموصمخلا تعطقنا دقو )

 ةجح تلعج اغإ ةنيبلا نأل «فنصللا هلاق ال اًحاضيإ بتك يذلا اذهو «طرشلا مادعنال كلذ

 . ةجح ىقبت الف ةموصخلا تعطقن قنا دقو ةعزانملا عطق ةرورض

 عامسلا دعبو « عطقي ءاضقلاو ةنيبلا عامس دعب اهدر ول ينعي :ش ( ةقفارم ا دعب ام فالخب ) :م

 ءاهتنال ) :م ةربتعم ةموصخ دعب ةداهشلاب يضاقلا دنع ةقرسلا روهظل اًناسحتسا عطقي ءاضقلا لبق

 ‹ كلاما ىلإ لاملا دادرتسا ةموصخل اب دوصقملا نأل « ةموصخلا نم دوصقملا لوصحل يأ «ةموصخل ا

 امأف . لطبت ةموصخلا نكل لطبي هنأ ال «توملاب درفني حاكنلاك لطبي هنأ ال هئاهتناب ررقتي ءيشلاو

 هدر ولو لاملا ىلع هدي مايق رابتعاب :ش (اًريدقت ىقبتف ) :م هلوق ىنعم وهو « عطقلا ءافيتسالا ريدقت

 . اًمكحو ةقيقح هيلإ لوصولا مدعل عطقي كلام لا لايع يف نكي مل محر يذ وأ هدلو ىلع

 هلايع يف نم دي نأل « عطقي ال هلايع يف ناك نإو . هيلإ عفدلاب ريعتسملاو عدوملا نمضي اذهلو

 . هيلإ عفدلاب ريعتسملا عدوملا نمضي ال اذهلو « امكح هديك

 وأ هدج وأ هدلاو ىلإ عفد ولو « ةهناسم وأ ةرهاشم هريجأ وأ هدبع وأ هتأرما ىلع هدر ول اذكو

 . درلا ةهبش تبثتف «صنلاب هلام يف كلاما ةهبش ءالؤهب نأل ؛ عطقي ال هلايع يف اوسيلو هتدلاو

 نأل «عطقي ال هبتاكم ىلإ عفد ولو . ةربتعم يهو « ةهبش هنأل عطقي ال اهلايع ىلإ عفد ولو

 ال مهتلوعب نم ىلإ هدرو لايعلا نم قرس ولو «عطقي ال هديس ىلإ درو بتاكملا نم قرس ولو هدبع
 . هلام يف مهيديأ قوف مهيلع هدي نأل « عطقي

 يف تركذ ةلأسملا هذه :ش ( عطقي مل هل تبهوف ةقرس يف عطقلاب لجر ىلع يضق اذإو ) :م

 دمحم هركذ ام ىنعم يأ :ش ( هانعم ) :م :هلوقب فنصملا اهرسفو « ةرابعلا هذهب «ريغصلا عماجلا»
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 وهو « عطقب -هللا امهمحر- يعفاشلاو رفز لاقو . هايإ كلام ا اهعاب اذإ كلذكو . هيلإ تملس اذإ

 نيبتي مل ضراعلا اذهبو  ًاروهظو ًاداقعنا تمت دق ةقرسلا نأل -هللا همحر- فسوي يبأ نع ةياور

 عوقول بابلا اذه يف ءاضقلا نم ءاضمإلا نآ انلو .عطقيف ةهبش الف ةقرسلا تقو كلملا مايق

 ناك اذإو .هدنع رهاظ وهو ىلاعت هللا قح« عطقلاو ءراهظإلل ءاضقلا ذإ  ءافيتسالاب هنع ءانغتسالا

 ‹ ءافيتسالا دنع ةموصخل ا مايق طرتشي كلذك

 اذإ ةبهلا نأل « ةقورسملا نيعلا ىلإ ةقرسلا تملس اذإ ينعي :ش ( هبلإ تملس اذإ ) :م هل تبهوف اهيف

 . كلملا تبثي ال ضبقلاو ميلستلاب لصتت مل

 :م قراسلا يأ « هايإ كلام ةقورسملا نيعلا عاب اذإ يأ :ش ( ءايإ كلاما اهعاب اذإ كلذكو ) :م

 يأ :ش ( ةياور وهو ) :م دمحأو كلام لاق هبو :ش ( عطقي :- هللا امهمحر - يعفاشلاو رفز لاقو)

 :ش ( اداقعنا تمت دق ةقرسلا نأل «- هللا همحر -فسوي يبأ نع ) :م ةياور يعفاشلاو رفز هلاق ام

 ( ؟روهظو ) :م كلذ يف ةلأسملا عضو ذإ « هيف ةهبش ال زرح نم ةقيقحلا هجو ىلع ريغلا لامتحاب

 .اهروهظ دعب الإ كلذ نوكي الو « عطقلاب هيلع يضق هنأ ضرفلا نأل .روهظلا ثيح نم يأ :ش

 نأل ءةقرسلا تقو كلملا مايقال ءارشلاو ةبهلاب كلملا توبث وهو :ش ( ضراعلا اذهبو ) :م

 نأ كلاما هب رقأ امع هب زرتحااذهبو «ءافيتسالا هب عني الف اًتداح اكلم بجوي ءارشلاو ةبهلا

 . قراسلل قورسلملا

 توبث هتني مل :ش ( ةقرسلا تقو كلما مايق نيبتب مل ) :م هل رقملل اتباث ناك ام رهظي رارقإلا نإف

 . ( عطقيف ةهبش الف ) :م كلذك رمألا ناك اذإف ‹ ةقرسلا دوجو تقو قراسلل كلملا

 وأ تمكح يضاقلا لوق ةمتت نم دحلا ءافيتسا نأ ينعي :ش ( ءاضقلا نم ءاضمإلا نأ انلو ) :م

 ءانغتسالا عوقول) :م دودحلا باب يف يأ :ش ( بابلا اذه يف ) :م دلج اب وأ مجرلاب وأ عطقلاب تيضق

 الإ هنع ينغي ال بابلا اذه يف ءاضقلا نأ ينعي ‹:ش ( ءافيتسالاب) :م ءاضقلا نع يأ :ش ( هنع

 عطقلا نأل ء انه اه راهظإ الو :ش ( راهظإلل ) :م ءاضقلا نأل يأ :ش ( ءاضقلا ذإ ) :م ءافيتسالاب

 . ىلاعت هللا قح

 بزعي ال ىلاعت هللا دنع يأ :ش ( هدنع رهاظ وهو « ىلاعت هللا قح عطقلاو ) :م هلوق ىنعم وهو

 . راهظإلا ىلإ ةجاح الف ءامسلا يف الو ضرألا يف ةرذ لاقثم هملع نع

 دنع ةموصخل ا مايق طرتشي ) :م ءاضقلا نم ءاضمإلا ناك اذإ يأ :ش ( كلذك ناك اذإو ) :م

 اطرش نوكي ام نأل « ةبهلاو عيبلاب كلذ ىهتنا دقو ءاضقلا ءادتبا تقو طرتشي امك :ش ( ءافيتسالا

 لصأب نرتقملاك ءافيتسالا لبق ضرتعملا نأل < ءافيتسالا تقو ىلإ هدوجو ىعاري ءاضقلا بوجول

 ناك اذإ ىفوتست ال دودحلا نإف «دوهشلا ىف قسفلاو ةدرلاو سرخلاو ىمعلا ليلدب « ببسلا
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 لبق ينعي باصنلا نم اهتميق تصقن اذإ كلذكو . ءاضقلا لبق هنم اهكلم اذإ امك راصو
 امهمحر- رفزو يعفاشلا لوق وهو ‹ عطقي هنأ -هللا همحر- دمحم نعو « ءاضقلا دعب ءافيتسالا

 ءاضمإلا دنع همايق طرتشي ًاطرش ناك امل باصنلا لامك نأ انلو . نيعلا يف ناصقنلاب ًارابتعا -هللا

 اذإ امك ءًانيدو ًانيع باصنلا لمكف هيلع نومضم هنأل « نيعلا يف ناصقنلا فالخب . انركذ امل

 . اقرتفاف نومضم ريغ رعسلا ناصقن امأ «هلك كلهتسا

 . «رارسألا» يف هركذو «عامجإلاب ءافيتسالا تقو فاصوألا هذه ىلع دوهشلا

 ضي ملام هنأل :ش ( ءاضقلا لبق هنم اهكلم اذإ امك ) :م ثداحلا كلملا يأ :ش ( راصو ) :م
 ةعقاولا دعب قورسملا در ةروص يف اريدقت ةيقاب ةموصخللا متلعج : لوقي نأ لئاقلو «ضقي مل هنأكف
 نم ءافيتسالا متلعج انهو « عطقلا متبجوأ ىتح ءاضقلا نم ءافيتسالا نكي مل ءافيتسالا لبق

 . ضقانت الإ كلذ امو « دحلا دوجول اعفاد ةبهلاو عيبلا متلعجو ءاضقلا

 درلاب لصحي مل درلا ةروص يف نكل « اًقلطم دودحلا باب يف ءاضقلا نم ءافيتسالا : باوجلاو

 :م ةهبش ناكف «كلملا ةدافإل عوضوم فرصت امهنيب ثيدح انه اهو هذحخألاب هيلع بجاولا ىوس

 ثيح نم تصقن يأ :ش ( ءاضقلا دعب ءافيتسالا لبق ينعي باصنلا نم اهتميق تصقن اذإ كلذكو)
 ال رعسلا ناصقنل ناك نإو ىنعملا يف ناصقنل ةميقلا ناصقن ناك ول : «طيحملا» يف ركذ هنإف ءرعسلا

 . ةياورلا رهاظ يف عطقي

 لوقو :ش ( - هللا امهمحر -رفزو يعفاشلا لوق وهو « عطقي هنأ -هللا همحر -دمحم نعو ) :م

 «هكلهتسا وأ «ةرشعلا نم مهرد كله نأب ينعي :ش ( نيعلا يف ناصقنلاب ارابتعا ) :م :دمحأو كلام

 صقن نإف «مهارد ةرشع عطقلل ةبجوملا ةقرسلا نوكت نأ قورسملا ةميق يف ربتعملا نأ ىلع ءانب اذهو
 . امهيف قافتالاب هنم ءافيتسالا نم عني مل نيعلا يف عطقلا لبق كلذ نع

 لوألاب ارابتعا ةياورلا رهاظريغ يف دمحم نع كلذكف رعسلا عجارتل ناصقنلا ناك نإو

 . ءادتبالا يف اًطرش ناك ال باصنلا ناك نإ اهيف باصن ةقرس دوجو عماجب

 :م ءادتبالا يف :ش ( اًطرش ناك امل باصنلا لامك نأ ) :م ةياورلا رهاظ هجو وهو :ش ( انلو ) :م

 . ءاضقلا نم ءاضمإلا نإ : هلوق هب دارأ :ش ( انركذ امل ءاضمإلا دنع همايق طرتشي)

 ماقم مئاق نامضلاو قراسلا ىلع يأ :ش ( هيلع نومضم هنأل نيعلا يف ناصقنلا فالخب ) :م

 نم قورسملا ناك اذإ اميف ذحخألا تقو نيعلا ثيح نم يأ :ش ( اًنيع باصنلا لمكف ) :م نومضملا
 تاوذ نم قورسملا ناك اذإ اميف ءافيتسالا تقو نيدلا ثيح نم يأ :ش ( اتيدو ) :م لاثمألا تاوذ

 ريغ رعسلا ناصقن امأ) :م نيعلا لك قراسلا كلهتسا اذإ امك يآ :ش ( هلك هكلهتسا اذإ امك ) :م ميقلا

 باصن قرتفا يأ :ش ( اقرتفاف ) :م ةهبش راصف عطقلا دنع اًضقانم باصنلا ناكف :ش ( نومضم
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 دهش امدعب هانعم « ةنيب مقي مل نإو هنع عطقلا طقس هكلم ةقورسملا نيعلا نأ قراسلا ىعدا اذإو
 هنع زحعي ال هنأل ؛ ىوعدلا درجمب طقسي ال : -هللا همحر- ىعفاشلا لاقو . ةقرسلاب نادهاشلا

 الو لامتحالل ىوعدلا درحمب ققحتتو ةئراد ةهبشلا نأ انلو . دحلا باب دس ىلإ يدؤيف قراس

 يلام وه امهدحأ لاق مث ةقرسب نالجر رقأ اذإو . رارقإلا دعب عوجرلا ةحص ليلدب ٠ لاق امب ربتعم

 قح يف لماع عوجرلا نأل «اعطقي مل

 . لوألا نود يناثلا يف عطقلا بجو ثيح نيعلا ناصقنو رعسلا

 مل نإو ) :م قراسلا نع يأ :ش ( هنع عطقلا طقس هكلم ةقورسملا نيعلا نأ قراسلا ىعدا اذإو ) :م

 هرسفو ‹ يرودقلا ظفل وهو ‹ هركذن ام ىلع يعفاشلا لوقل در وهو ‹ هلبق ام ةلصاو :ش ( ةنيب مقي

 اغنإ :ش ( ةقرسلاب نادهاشلا دهش امدعب ) :م يرودقلا مالك ىنعم يأ :ش ( هاتعم ) :م : هلوقب فنصلملا

 . قافتالاب عطقلا طقسي هنإف ءةقرسلاب رارقإلا دعب كلذ لعف اذإ امع ازارتحا كلذب هرسف

 بتك يف ةمادق نبال ينغملا يفو :ش ( ىوعدلا درجمب طقسي ال : هللا همحر -يعفاشلا لوقو ) :م

 . يعفاشلا صن وهو اًضيأ عطقي ال فلح

 طوقس نأل « ةياور يف دمحأ لاق هبو « عطقي ال : ليق « ناهجو هيف : هباحصأ ضعب لاقو

 . اذه نع زجعي ال قراس لك ذإ ‹ عطقلا باب دس ىلإ يدؤي هاوعد درجمب عطقلا

 ةلالدب هبذك ملعي هنأل «عطق ةقرسلاب اًفورعم قراسلا ناك نإ هنأ ىرخأ ةياور يف دمحأ نعو

 هقدص لامتحا يهو « تاهبشلاب ئردني دحلا نأل « لاح لكب عطقي ال هنأ تاياورلا ىلوأو لاحلا

 ىمسو :ش (دحلا باب دس ىلإ يدؤيف ) :م هكلم اهنأ لوق نع يأ :ش ( قراس هنع زجعي ال هنأل ) :م

 .اذه نوملعي ال قارسلا رثكأ نأل « اًقيرط قراسلا اذه ىعفاشلا

 ىوعدلا درجمب ) :م ةهبشلا يأ :ش ( ققحتتو ):م دحلل :ش ( ةئراد ةهبشلا نأ انلو ) :م

 زجعي ال هنأ يعفاشلا يأ :ش ( لاق اب ربتعم الو ) :م قدصلا هاوعد لامتحال يأ :ش ( لامتحالل

 نمامو قراس هنع زجعي ال هنأ عم ةقرسلاب يأ :ش ( رارقإلا دعب عوجرلا ةحص ليلدب) :م قراس هنع

 . ةهبشلا ثاريإ يف اربتعم كلذ ناكو « عوجرلا نم نكمتو الإ رقم

 نأ مزلي الو فرع امل ةلماك ةجح ةنيبلاو « ةرصاق ةجح هرارقإ نأل ءرظن هيفو اذه اذكف

 دوصقملا لامكلا نأ باوحلاو . ةلماكلا ىف امل اًئوروم ةرصاقلا ةجحلا ىف ةهبشلا ثررم نوكي

 . ءاوس امهيف رقملا ىلإ ةبسنلاب امأو « هيف انمالك سيلو « همدعو ريغلا ىلإ يدعتلا ىلإ ةبسنلاب

 وأ ءاضقلا لبق ىعدا ءاوس :ش ( اعطقي مل يلام وه امهدحأ لاق مث ةقرسب نالجر رقأ اذإو ) :م

 قح يف لماع عوجرلا نأل ) :م ءاضقلا دعب هاوعد ربتعي مل ةثالثلا ةمئألا دنعو . ءاضمإلا لبق هدعب
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 مث اقرس نإف ‹ ةكرشلا ىلع امهرارقإب تبت ةقرسلا نأل ؛ رخآآلا قح يف ةهبشلل ثرومو عجارلا

 رخآلاو امهلوق يف ال ةفينح يبأ لوق يف رخآلا عطق امهتقرس ىلع نادهاشلا دهشو امهدحأ باغ

 نأ رخآلا هلوق هجو . ةهبشلا يعدي ابر رضح ول هنأل «عطقيال ًالوأ لوقي ناكو ‹ امهلوق وهو

 مهوت ربتعي الو ةهبشلا ثروب ال مودعملاو « امودعم ىقبيف « بئاغلا ىلع ةقرسلا توبث عنمت ةبيغلا

 عطقي هنإف اهنيعب مهارد ةرشع ةقرسب هيلع روجحملا دبعلا رقأ اذإو « رم ام ىلع ةهبشلا ثودح
 همحر- فسوي وبأ لاقو -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع اذهو « هنم قورسملا ىلإ ةقرسلا درتو

 هبذك اذإ ىلومملا ةرشعلاو « عطقي ال: -هللا همحر- دمحم لاقو . ىلوملل ةرشعلاو عطقب :-هللا

 . هدي تعطق كلهتسم لام ةقرسب رقأ ولو . ىلوملا

 ادحاو ًالعف نوكيف :ش (ةك رشلا ىلع امهرارقإب تبت ةقرسلا نأل «رخآلا قح يف ةهبشلل ثرومو عجارلا

 يف الةفينح يبأ لوق يف رخآلا عطق امهتقرس ىلع نادهاشلا دهشو امهدحأ باغ مث اقرس نإف ) :م

 نأل يأ :ش ( هنأل « عطقي ال : الوأ لوقي ) :م ةفينح وبأ يأ :ش ( ناكو امهلوق وهو رخآلاو «امهلوق

 ولف ‹ دح رحخآلا نعو « هسفن نعدحلل ةئراد يهو :ش ( ةهبشلا يعدي امير رضح ول ) :م بئاغلا
 .زوجي ال وهو « ةهبشلا عم هانعطق رضاحلا انعطق

 ىلع ةقرسلا توبث عنمت ةبيغلا نأ ) :م رخآلا ةفينح يبأ لوق هجو يأ :ش ( رخآلا هلوق هجو ) :م

 ةقرسلا لعف ىقبي يأ :ش ( اًمودعم ىقبيف ) :م زوجي ال بئاغلا ىلع ءاضقلا نأل :ش ( بئاغلا

 ةققحملا يه ةهبشلا نأل اذهو «دوجوملا قح يف :ش ( ةهبشلا ثروي ال مودعملاو ) :م اًمودعم

 ةهبش رابتعا مزلي ربتعا ول هنأل :ش ( ةهبشلا ثودح مهوت ربتعيالو ) :م ةموهوملا ال ةدوجومل ا

 ةهبشب ربتعم الو : هلوق ىلإ ةراشإ :ش ( رمام ىلع) :م رابتعالا زيح نع ةطحم يهو ‹ةهبشلا

 . ضارتعالا ةموهوم

 عطقي هنإف ) :م اهنيعب ةنئاك ينعي :ش ( اهنيعب مهارد ةرشع ةقرسب هيلع رو-بحلا دبعلا رقأ اذإو ) :م

 عطقي :هللا همحر - فسوي وبأ لاقو . - هللا همحر -ةفينح يبأ دنع اذهو « هنم قورسملا ىلإ ةقرسلا درتو

 .دمحأو كلامو حصألا يف يعفاشلا لاق هبو :ش ( ىلوملل ةرشعلاو

 همحر - يواحطلا نع يكحو :ش ( ىلوملل ةرشعلاو عطقي ال : هللا همحر - دمحم لاقو ) :م

 هلوقف ةفينح يبأ نع اهلك ةثالثلا ليواقألا لوقي نارمع يبأ نبا يذاتسأ تعمس : لاق هنأ -هللا

 لوقلا ىلإ عجر مث فسوي وبأ هب ذخأف فسوي وبأ لاق امك لاقو « عجر مثدمحم هب ذخأ لوألا

 هبذك اذإ ىلوملل ةرشعلاو دمحم لوق ىنعم يأ :ش ( ىلوملا هبذك اذإ ) :م انعم هيلع رقتساو ثلاثلا

 .دبعلا عطقي الو هل ةرشعلاف يلام لاملا : لاق نأب ىلوملا

 نيب اًقافتا :ش ( هدي تعطق كلهتسم لام ةقرسب ) :م روجحملا دبعلا يأ :ش ( رقأ ولو ) :م
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 ‹ اهلك هوجولا يف عطقي ال -هللا همحر- رفز لاقو . نيهجولا يف عطقي هل ًانوذأم دبعلا ناك ولو

 هسفن ىلع دري هنأل ‹ حصيال صاصقلاو دودحلاب هسفن ىلع دبعلا رارقإ نأ هدنع لصألا نأل

 نامضلاب ذخاؤي هل نوذأملا نأ الإ ‹ لوبقم ريغريغلا ىلع رارقإلاو ىلوملل لام كلذ لكو هفرطو

 اضيأ لام لاب هرارقإ حصي ال هيلع روجحملاو « هتهج نم هيلع ًاطلسم هنوكل هب هرارقإ ةحصل لاملاو

 هنألو « لام هنإ ثيح نم حصيف ةيلاملا ىلإ ىدعتي مث يمدآ هنإ ثيح نم هرارقإ حصي لوقن نحنو
 . ريغلا ىلع لوبقم هلثمو رارضألا نم هيلع لمتشي امل رارقإلا اذه يف ةمهت ال

 . ةئالثلا انئاملع

 درفم دخب رارقإلاو «درفم دحب رارقإ كلهتسم لام ةقرسب رارقإلا نأل : ةعيرشلا جات لاق
 دبعلا ناك ولو ) :م رمخلا برشب وأ انزلاب رقأ ول امك « ةثالثلا انئاملع دنع روجحملا دبعلا نم حيحص

 . اًكلهتسم وأ اًمئاق لاملا ناک اذإ امف يأ :ش ( نیهجولا يف عطقي هل اًنوذأم

 وأ اروجحم دبعلا ناك اذإ اميف يأ :ش ( اهلك هوجولا يف عطقي ال : هللا همحر - رفز لاقو ) :م

 ( هسفن ىلع دبعلا رارقإ نأ ) :م رفز دنع يأ :ش ( هدنع لصألا نأل ) :م كلاه وأ مئاق لاح لاو اتوذأم

 دری ) :مرارقإلا نأل يأ :ش ( هنأل ‹ حصي ال صاصقلاو دودحلاب ) :م ًاروجحم وأ ناك اًنوذأم :ش

 . صاصقلا يف ينعي :ش ( هسفن ىلع

 ىلوملل لام ) :م هسفنو هفرط يأ :ش ( كلذ لكو ) :م دودحلا يف ينعي :ش ( هفرطو ) :م

 نوذأملا نا الإ ) :م ًالطاب هرارقإ ناك ريغلا ةبقرب رقأ ول هنأ ىرت الأ :ش ( لوبقم ريغ ريغلا ىلع رارقإلاو

 . اًکلهتسم ناک نإ :ش ( نامضلاب ذخاؤي هل

 ( هنوكل ) :م هب هرارقإ ةحصب اًمئاق ناك نإ لاملاب ذخاؤي يأ :ش ( هب هرارقإ ةحصل لاملاو ) :م

 ةهج نم هرارقإ ىلع اًطلسم هنوكل يأ :ش ( هتهج نم هيلع اطلسم ) :م هل نوذأملا نوكل يأ :ش

 . ًضيآ سفنلا يف حصي ال امك يأ :ش ( ضيا لامل اب هرارقإ حصب ال هيلع روجحملاو) :م ىلوملا

 مث ) :م لام هنإ ثیح نم ال بطاخم :ش ( يمدآ هنإ ثيح نم هرارقإ حصي لوقن نحنو ) :م

 نم حص يمدآ هن إ ثيح نم هرارقإ حص امل ينعي :ش ( لام هنإ ثيح نم حصيف ةيلاملا ىلإ ىدعتي
 اًعبت لام هنإ ثيح نم ةيارسلاف « هتيلام نع كفنت ال هتيمدآ نأل ءاهيلإ ةيارسل اًضيأ لام هنإ ثيح

 . ادصق تبثي الو اعبت ءيشلا تبثي دقو

 ام نأل ‹« دبعلا ىلع يأ :ش ( رارضألا نم هيلع لمتشي امل رارقإلا اذه يف ةمهت ال هنألو ) :م

 اررض ناك ام لثمو يأ :ش ( هلثمو ) :م ىلوملا هقحلي ام قوف هنم ةبوقعلا ءافيتساب ررضلا نم هقحلي
 ةمهت مادعنال ةيعبتلا قيرطب يأ :ش ( ريغلا ىلع لوبقم ) :م ريغلا ىلإو رفسلا ىلإ ىدأ هيف رارقإل
 لبقي ةلع ءامسلا يفو ناضمر لاله ةيؤرب مامإلا دنع دحاولا دهش اذإ رارقإلا كلذ يف بذكلا
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 بصغلاب رارقإلا هنم حصي ال اذهلو ‹ لطاب لام اب هرارقإ نأ هيلع روجحملا يف -هللا همحر- دمحم

 عطقلاو « اهيف لصأ لاملا نأ هديؤي « ىلوملا لام ةقرس يف دبع ىلع عطق الو . ىلوملا لام ىقبيف

 . تبثي الو عمست ال هسكع يفو . هنود لالا تبثيو ‹ عطقلا نودب هيف ةموصحخلا عمست ىتح عبات

 حيحص هدي يف يذلا لاملاب هرارقإ نأل ‹ نوذأملا فالخب عبتلا يف لطبي لصألا وه اميف لطب اذإو

 . ًاعبت عطقلا قح يف حصيف
 . هتداهش مامإلا

 كلذكو «هريغ مزلي امك موصلا مزلي ثيح «ةمهتلا مدعل عضاوملا رئاس يف اهلبقي مل نإو

 . ءامرخلا نويد لاطبإ هيف ناك نإو عامجإلاب هنم صتقي هنإف دمعلا لتقلاب رقأ اذإ نويدملا رحل ا

 نالطب لجألو يأ :ش ( اذهلو «لطاب لاملاب هرارقإ نأ هيلع روجحملا يف - هللا همحر -دمحمل ) :م

 اذإف «ةقرسلاب هرارقإ حصي ال اذكف :ش ( بصغلاب رارقإلا هنم حصي ال ) :م لام اب هيلع روجحملا رارقإ

 يف دبع ىلع عطق الو ) :م هكلم ىلع :ش ( ىلوملا لام ىقبيف ) :م ةيلاملا تح يف ةيلاملاب هرارقإ حصي مل
 ريغو قراسلا ريغل اكولمم لاملا نوك نأل « هديسل هب مكح لام ةقرس يف يأ :ش ( ىلوملا لام ةقرس

 . دمحم هرکذ ام دیژی يأ :ش ( هدیؤی ) :م عطقلا بوجو طرش هالوم

 لصأ عطقلا :لوقي ةفينح وبأف ءًالصأ ةثالثلا انباحصأ نم دحاو لكل نأ ىلإ ةراشإ اذهو

 طقسي مل عطقلا ىقبأ الو لاملا ىقبأ : لاق ول هنأ ليلدبو «مداقتلاب لطبي هنأ ليلدب عبات لاملاو

 . عطقلا

 : لاقو رقأ اذإ رحلا يف اولاق اميف عطقلا ةلاصأ امأ «لصأ امهنم لك : لوقي فسوي وبأو

 . ةيلاملا نود عطقلا قح يف هرارقإ حصي ورمع هبذكو ورمع دي يف وهو ديز نم لام ا اذه تقرس

 لصأ لاما نأ الولو ‹ طرش ةموصخلاو « عطقيال ةرشعلا نود ام قرس اذإ هنألف لامل ا ةلاصأ امأو

 . بلاط الب ىفوتسم وهو «ىلاعت هللا قح ضحم هنأل اهنودب عطقلا بجوي

 ( اهيف لصأ لاما نأ ) :م فنصملا لوق ىنعم وهو « عبت عطقلاو لصأ لالا : لوقيدمحمو

 :ش (عطقلا نودب) :م لاملا يف يأ :ش ( هيف ةموصخلا عمست ىتح عبات عطقلاو ) :م ةقرسلا يف يأ :ش

 دهش اذإ امك ‹ عطقلا نود يأ :ش ( هنود لالا تبثيو ) :م عطقلا نود هنم لالا بلطأ : لوقي نأ لثم

 : لاق نأب :ش ( هسكع يفو ) :م عطقي الو لام ا نمضي هنإف عجر مث ةقرسلاب رقأ وأ ناتأرماو لجر

 . ةموصخلا يأ :ش ( عمست ال ) :م لاملا نود عطقلا بلطأ

 يأ :ش ( لصألا وه اميف ) :م رارقإلا يأ :ش ( لطب اذإو ) :م لاملا يأ :ش ( تبثي الو ) :م
 حيحص هدب يف يذلا لاملاب هرارقإ نال « نوذأملا فالخب ) :م عطقلا وهو :ش ( عبتلا يف لطبي ) :م لاما

 . هب رارقإلا ةحصل :ش ( اعبت عطقلا قح يف حصيف
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 لاملابو « هانركذ ام ىلع حصيف هسفن ىلع وهو عطقلاب نيئيشب رقأ هنأ -هللا همحر- فسوي يبألو

 يف يذلا توثلا رحل ا لاق اذإ امك . هنودب قحتسي عطقلاو هيف هقح يف حصي الف ىلوملا ىلع وهو

 بوثلا نييعت يف قدصي ال ناك نإو « رقملا دي عطقت يبوث وه لوقي ديزو ‹ ورمع نم هتقرس ديز دي
 حصيف انيب امل هنم حص دق عطقلاب رارقإلا نأ -هللا همحر- ةفينح يبالو ديز نم ذخؤي ال ىتح

 طقست ىتح عطقلل عبات ءاقبلا ةلاح يف لاملاو « ءاقبلا ةلاح يفاني رارقإلا نأل « هيلع ءانب لاملاب

 ‹ هكالهتسا دعب عطقلا يفوتسيو « هرابتعاب لاملا ةمصع

 عطقلا يأ :ش ( وهو عطقلاب نيئيشب رقأ ) :م دبعلا يأ :ش ( هنآ - هللا همحر -فسوي يبالو )م

 ( لاملابو ) :م عطقلا قح يف هرارقإ يأ :ش ( هانرکذ ام ىلع حصیف ) :م حیحص :ش ( هسفن ىلع ) :م
 يأ :ش ( هيف هقح يف حصي الف ىلوملا ىلع ) :م لاملاب رارقإللا يأ :ش (وهو) :م لامل اب هرارقإو يأ :ش

 امك ) :م لاملا نودب يأ :ش ( هنودب قحتسي عطقلاو ) :م لاملا يف ىلوملا قح يف دبعلا رارقإ حصي الف

 ةحصل :ش ( رقملا دي عطقت يبوث وه لوقي ديزو ‹ ورمع نم هتقرس ديز دي يف يذلا بوشلا رحلا لاق اذإ
 . هرارقإ

 ال ىتح بوثلا نييعت يف قدصي ال ) :م دبعلا ناك نإو يأ « هلبق اب لصاو :ش ( ناك نإو ) :م
 . :ش ( دیز نم ذخۇي

 اذه نييعت يف هرارقإ لبقي مل هنأل اذهو كلهتسم لام ةقرسب رقأ ولامكو : (طوسبملا» يفو

 . اكلهتسم قورسملا يقب لاملا

 :ش ( انيب امل ) :م دبعلا نم يأ :ش ( هنم حص دق عطقلاب رارقإلا نأ -هللا همحر -ةفينح يبألو ) :م

 لاملاب) :م هرارقإ يأ :ش ( حصيف ) :م يمدآ هنإ ثيح نم هرارقإ حصي لوقن نحنو هلوق ىلإ ةراشإ
 يفاني رارقإلا نأل ):م ىضم اميف هلصأ نم اندهش امل عطقلاب رارقإلاةحص ىلع يأ :ش ( هيلع ءانب
 هب ربخملا دوجو نم دب الف ناك دق رمأ راهظإ ءيشلاب رارقإلا نأل «ةقرسلا ءاقب يأ :ش ( ءاقبلا ةلاح

 ةلاح يف لاملاو ) :م ةداهش ريغ نم حيحص حاكنلاب نيجوزلا دحأ رارقإ نأ ىرت الأ ءرارقإلا لبق

 يأ :ش ( هرابتعاب لاملا ةمصع ) :م ءافلا ىنعمب ىتح نأل عفرلاب :ش ( طقست ىتح « عطقلل عبات ءاقبلا

 . ( هكالهتسا دعب عطقلا يفوتسيو ) :م عطقلا رابتعاب

 ءاقبلا يف لاما انلعج لاملا رابتعاب عطقلا قح يف هرارقإ انلطبأ ولف « لاما كالهتسا يأ :ش

 . يناهربلا عماج يف اذك « لطاب اذهو ءًالصأ

 عمتجي ال عطقلا نأ انلصأ نم ءيجي امل عطقلا رابتعاب يأ «هرابتعاب هلوقو حورشلا ضعب يفو
 ناك ول هنأل هب عبات لاملا نأ ىلع لدي قراسلا قح يف موقتلاو ةمصعلا طوقس مث « نامضلا نم

 ءافيتسا كلذكو « موقتلاب نوكي اغنإ هنم دوصقم هنأل ‹ هريغ ىلإ موقتلا نم هلاح ريغت امل ًالصأ

1۹ 



 ىلوملا لام دبعلا ةقرسب بجي ال امأ « عدوملا نم ةقرسلاب بجي اغنإ عطقلا نأل ؛ رحلا ةلأسم فالخب

 ةمئاق نيعلاو قراسلا عطق اذإو . عناملا لاوزل اهلك لوصفلا يف عطقي ىلوملا هقدص ولو . اقرتفاف

 قالطإلا اذهو ‹ نمضي مل ةكلهتسم تناك نإو « هكلم ىلع اهئاقبل اهبحاص ىلع تدر هدي يف
 . روهشملا وهو -هللا همحر- ةفينح يبأ نع فسوي يبأ ةياور وهو ‹ كالهتسالاو كالهلا لمشي

 امهنأل امهيف نمضي :-هللا همحر- ىعفاشلا لاقو . كالهتسالاب نمضي هنآ هنع نسحلا ىورو

 ‹ ناعنتمب الف امهاببس فلتخا دق ناقح

 . لصألا دوجو مدع عم عباتلل دوجو ال ذإ كلذ ىلع لديف «لاملا كالهتسا دعب عطقلا

 بولا رحلا لاق اذإ امك هلوقب فسوي وبأ هب دهشأ امع باوج :ش ( رحلا ةلأسم فالخب) :م

 ةرورض نم سيل هنأل « ةلأسملا كلت ريظن تسيل هل ةلأسملا هذه نأ هنايب « هرخآ ىلإ ديز دي يف يذلا

 ةقرسلاب بجي امنإ عطقلا نأل) :م عطقيف اعدوم نوكي نأ زاوحل ءاًكلام هنوك صخش نع اًقورسم هنوک

 هنم قورسملا ىلإ لام لا دري مل ولف . انه اه امأو « لالا هيلإ دري مل نإو هتموصخب :ش ( عدوملا نم

 ال ىلوملا لام قرس اذإ دبعلا نأل « عطقلا بجي ال ذئنيحف « ىلوملا لام لاملا كلذ نوكي نأ مزل

 ( اقرتفاف ىلوملا لام دبعلا ةقرسب ) :م عطقلا يأ :ش ( بجيال امأ ) :م هلوق ىنعم وهو « هدي عطقت

 . ناروكذملا نامكحلا يأ :ش

 :ش ( اهلك لوصفلا يف عطةي ) :م هدبع ىلوملا قدص ولو يأ :ش ( ىلوملا هقدص ولو ) :م

 وأ هبذكي ىلوملاو < كلهتسم وأ هسفنب مئاق لاملاو « هيلع ًآروجحم وأ اًنوذأم دبعلا نوكي نأ يهو
 عطقلا نم يأ :ش ( عناملا لاوزل ) :ماهلك لوصفلا هذه يف عطقي ىلوملا هقدص اذإف « هقدصي

 . هل ىضتقملا دوجوو

 ىلع تدر ) :م ةدوجوم نيعلا نأ لاحلاو يأ :ش ( هدي يف ةمئاق نيعلاو قراسلا عطق اذإو ) :م

 . هنم قورسملا كلم ىلع يأ :ش ( هكلم ىلع ) :م نيعلا ءاقبل يأ :ش ( اهئاقبل اهبحاص

 قالطإ هب دارأ :ش ( قالطإلا اذهو «نمضي مل ةكلهتسم ) :م نيعلا يأ :ش ( تناك نإو ) :م

 كالهلا لمشي ) :م ةكلاه تناك نإ هلوق ينعي « ةكلاه تناك نإ هلوقب هرصتخم يف يرودقلا

 يبأ ةياور وهو ) :م ىلوأ كالهلا يفف ‹ كالهتسالا يف نامضلا دجي ملال هنأل :ش ( كالهتسالاو

 يبآ نع فسوي وبأ هاور ‹ كالهتسالاو كالهلا قالطإلا لومش ينعي :ش ( ةفينح يبأ نع فسوي

 :م كالهلا نود كالهتسالاب بجي نامضلا نأ يأ :ش ( هنأ ةفينح يبأ نع نسحلا ىورو ) :م

 عطقلا يأ :ش ( ناقح امهنأل ) :م كالهتسالاو كالهلا يف يأ :ش ( امهيف نمضي يعفاشلا لاقو)
 نيبو « رخآلاب امهدحأ عنتيب ال يأ . :ش ( ناعنتمي الف امهاببس فلتخا دق ):م ناقح نامضلاو
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 . لاملا ذخأ هببسو دبعلا قح نامضلاو « هنع ىهن امع ءاهتنالا كرت هببسو ‹ عرشلا قح عطقلاف

 ال : مالسلا هيلع هلوق انلو « يمذل كولم ًارمخ برش وأ « مرحلا يف كولم ديص كالهتساك راصف

 . هنيي تعطق امدعب قراسلا ىلع مرغ

 هدبعلا قح نامضلاو ‹ هنع ىهن امع ءاهتنالا كرت هببسو « عرشلا قح عطقلاف ) :م هلوقب نيببسلا فالتخا

 هعاب ولاذكو « هكلام ىلع دري اًمئاق ناك اذإ لاملا نأ ملعلا لهأل فالح ال :ش ( لاملا ذخأ هببسو

 . ةبهلاو عيبلا لطبيو « هل بوهوملاو يرتشملا نم هذخأي هبهو وأ قراسلا

 وأ « امهتميق در قراسلا ىلع بجي : روث وبأو دمحأو يعفاشلا لاقف « ةثلاثلا يف اوفلتخاو

 نب ثيللاو قاحسإو يرصبلا نسحلاو دامحو يعخنلا ميهاربإ لوق وهو « اًيلثم ناك نإ اًيلثم

 طقس عطقلا لبق كلاملا هنمض ولف ‹ عطقلا عم نامضلا عمتجي ال : يروثلاو انؤاملع لاقو .دعس

 رظنل نمضي ًارسوم ناك نإو « هيلع نامض الف ًارسعم قراسلا ناك نإ كلام لاقو . لوحكمو
 . زاحلا

 :ش ( مرحلا يف كولم ديص كالهتساك ) :م روكذملا هجولا ىلع اذه مكح يأ :ش ( راصف ) :م

 وآ ) :م ىلاعت هلل روظحملا باكترا ءازجل ىرخأ ةميقو « كلاملل هتميق بجي هنإ ثيح نم ينعي

 دنع بجي ال كالهتسالاب رمخلا نامض نإف « مكلصأ ىلع ينعي :ش ( يمذل اكول آرمخ برش

 .دحيو هتميق بجي اندنعو « يمذل ناك نإو يعفاشلا

 (هنيي تعطق امدعب قراسلا ىلع مرغ ال ) :م ب يبنلا لوق يأ :ش ( مالسلا هيلع هلوق انلو ) :م

 هللا دبع نب ناسح نع هننس ىف ىئاسنلا هج رخأ ام هانعمو « ظفللا اذهب بيرغ ثيدحلا اذه :ش

 دبع نع ميهاربإ نب دوعسملا نع ميهاربإ نب ديعس نع ديزي نب سنوي نع ةلاضف نب لضفملا نع
 . ىهتنا ء  «دحلا هيلع ميقأ اذإ ةقرس بحاص مرغي ال» : لاق ةي هللا لوسر نأ فوع نب نمحرلا
 قراسلا ىلع مرغ ال»: ظفلب هننس يف ينطقرادلا هجرخأو . تباثب سيلو لسرم اذه : يئاسنلا لاق

 وهف هدانسإ حص نإف ‹ فوع نب نمحرلا دبع كردي مل ميهاربإ نب روسملا لاقو ٠١ هني عطق دعب

 دعب ةقرس قراسلا نمضي : ظفلب هدنسم يف رازبلا هاورو . لوهجم میهاربإ نب دیعسو ‹لسرم

 يناربطلا هاورو « هنع هللا يضر فوع نب نمحرلا دبع قلي مل ميهاربإ نب روسملا لاق . «دحلا ةماقإ

 ‹ لصتم ريغ وهو «دانسإللا اذهب الإ فوع نب نمحرلا دبع نع ىوري ال لاقو . «طسوألا» يف

 تلأس «للعلا» باتك يف متاح يبأ نبا لاقو . فوع نب نمحرلا دبع هدج نم عمسي مل روسملا نأل

 لمكألا لوط دقو « نمحرلا دبع قحلي مل روسمو ‹ رکنم ثیدح اذه لاقف ‹«ثيدحلا اذه نع ىبأ

 . (۱۸۲ /۳) ينطقرادلا . ]٤۹۸٤[ يتاسنلا (۱)
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 هنأ نيبتف ‹ ذخألا تقو ىلإ ًادنتسم نامضلا ءادأب هكلمتي هنأل ء عطقلا يفانب نامضلا بوجو نألو

 ‹ يفتنملا وهف هئافتنا ىلإ يدؤي امو ةهبشلل عطقلا يفتنيف هكلم ىلع درو

 . ثيدحلا لاح نابل ضرعتي ملو اًمالک انه

 لاقو «لوهجم ميهاربإ نب ديعس : رذنملا نبا لاق : «ينغملا يف ةمادق نبا ركذو يكاكلا لاقو

 . يوقب سيل ثيدحلا : ربلا دبع نبا

 دبع هلقن ‹ ثيدحلا اذه ميهاربإ نب ديعس نع يوري يرهزلا نإف « كلذك سيل : انلق
 . هيلع عطاقلا دوجأ سيل ةمادق نبا لوقو « حيحص اذه يقابلا دبع لاقو . يقابلا

 ‹ يفنلا عضوم يف ةركن هنأ عم ‹ رهاظلا فالح عطاقلا ةرجأ ىلع مرغلا قالطإ : انلق

 . یھتنا

 انثدح لاقف « الوصوم «راثآلا بيذهت» يف ثيدحلا اذه« يربطلا ريرج نبا هاور :تلق

 نب سنوي نع ةلاضف نب لضفلا نع ريفع نب ريثك نب ديعس انثدح لاق ٠ يذمرتلا نسحلا نب دمحأ
 نآ فوع نب نمحرلا دبع نع هيبأ نع ميهاربإ نب روسملا وخأ ينثدح « ميهاربإ نب دعسو ديزي
 . «هيلع مرغ الف قراسلا ىلع دحل ا ميقأ اذإ : لاق ةا هللا لوسر

 ‹ يراخبلا طرش ىلع هوبأو روسملا اذهو « ريرج نبا قيرط نع هللا دبع رمع وبأ هجرخأو
 نم لوق ةحص نم نايبلا هيف هصخلم ام ريرج نبا لاق مث « نيعباتلا تاقث يف نابح نبا هركذ هوبأو

 نيريس نبأ نع نيمضتلا مدع يكح مث « هنمض نم لوق داسفو دحلادعب قراسلا نمضي مل

 . ةداتفو نسحلاو ءاطعو يبعشلاو يعخنلاو

 مل جراوخلا ىلع اورهظ اذإ لدعلا لهآ نأ ىلع مهعامجإ ىلع سايقلا رثألا عم مهتلعو لاقو

 ةيدعتلل بصاخلاك نيمضتلا يف قراسلا ناك ولو . قيرطلا عاطق اذكو « هوكلهتسا ام اومرغي

 اوعطقاف > : ىلاعت هلوقل باوصلا وه اذهو : لاق « مهملظو مهيدعتل ءالؤه ىلع نامضلا بجول

 امك مهفرعل اًمزال ناك ولو « ييرغتلاب رمأي ملف ء (۳۸ ةيآلا : ةدئاملا) € ابسك امب ءازج امهیدیأ

 . عطقلاب مهفرع

 :م قورسملا كلمتي قراسلا نأل يأ :ش ( هكلمتي هنأ « عطقلا يفاني نامضلا بوجو نألو ) :م

 :ش ( هنأ نيبتف ) :م ةقرسلا ذخأ يأ :ش ( ذخألا تقو ىلإ ًادنتسم ) :م هنوك لاح :ش ( نامضلا ءادأب)

 :م يدؤي يذلا ءيشلاو يأ :ش ( يدؤي امو ةهبشلل عطقلا يفتنيف هكلم ىلع درو ) :مذحخألا نأ يأ

 ءافتنا ىلع لدي مزاللا ءافتنا نأل :ش ( يفتنملا وهف ) :م عورشملا عطقلا ءافتنا يأ :ش ( هئافتنا ىلإ)

 .موزلملا
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 ةهبشلل عطقلا يفتنيف هسفن يف احابم ناكل يقب ول ذإ دبعلل اقح اموصعم ىقبي ال لحما نألو

 قح يف اهطوقس رهظي ال ةمصعلا نأ الإ «هيف نامض الو « ةتيملاك عرشلل اقح ًامرحم ريصيف
 ببسلا وه اميف ربتعت ةهبشلا اذكو « هقح يف ةرورض الو ةقرسلا ريغ رخآ لعف هنأل كالهتسالا

 طوقس رهظي اذكو « هيف ةهبشلا ربتعتف دوصقملا مامنإ كالهتسالا نأ روهشملا هجوو . هريغ نود

 . ةلثامملا ءافتنال كالهلا قح يف اهطوقس تارورض نم هنأل ‹ نامضلا قح يف ةمصعلا

 اًقح ) :م هنوك لاح عطقلا لبق :ش ( اموصعم یقبی ال ) :م لاملا يأ :ش (لحملانالو):م

 ام ءارقتسالاب فرع هنأل :ش ( هسفن يف اًحابم ناكل ) :م دبعلل اًمح اًموصعم :ش ( يقب ول ذإ «دبعلل

 يفتنيف) :م هجو نود هجو نم اًمارح قراسلل لاما ناکف « هسفن يف حابم وهف دبعلل اقح مارح وه

 ةتباث ةمرحلا نوكت نأ وه ةهبشلا نأ هلصاح « هسفن يف اًحابم هنوك ةهبشل يأ :ش ( ةهبشلل عطقلا

 . دحلا ئردنی ذئنیحف « هجو نود هجو نم

 يأ :ش ( هيف نامض الو ةتيملاك عرشلل اًقح اًمرحم ريصيف ) :م دبعلل اًقح اًموصعم قبي ملاذإف

 ‹ ىلاعت هللا ىلإ تلقتنا ال ةمصعلا هريدقت لاؤس باوج ةمصعلا نأل « عرشلل اًقح مرحملا يف

 نسحلا ىور دقو . كالهتسالا دنع نامضلا بجي ال نأ بجو رمخلاو ةتيملاك قورسملا لاملا راصف

 . بيرق نع رم امك هيف نامضلا بوجو ةفينح يبأ نع

 يآ :ش (هنأل ؛ كالهتسالا قح يف اهطوقس رهظب ال ةمصعلا نأ الإ ) :م لاقي نأ باوجلا ريدقتو

 اذكو) :م رخآ لعف قح يف يأ :ش ( هقح يف ةرورض الو ةقرسلا ريغ رخآ لعف ):م كالهتسالا نأل

 (هريغ نود ) :م ةقرسلا وهو :ش ( ببسلا وه اميف ربتعت ) :م هسفن يف احابم هنوك يهو :ش ( ةهبشلا

 . كالهتسالا وهو :ش

 نأ ) :م كالهلا يف امك كالهتسالا يف نامضلا بوجو مدع وهو :ش ( روهسشملا هجوو )م
 ةمتت تناكف « هجئاوح ضعب ىلإ ريصيل قرس اغإ هنأل « ةقرسلاب :ش ( دوصقملا مامتإ كالهتسالا

 ةقرسلا سفن يف اهرابتعاك نامضلا طاقسإل :ش ( هيف ةهبشلا ربتعتف ) :م رخآ لعف هنأل « ببسلا

 . ةقرسلا سفن يف اهرابتعاك نامضلا

 ءافتنال كالهلا قح يف اهطوقس تارورض نم ) :م ةمصعلا طوقس نأل يأ :ش ( هنأل ) :م

 يتلاح يف دبعلل اقح موصعم لام نامضلا نأل « نامضلا نيبو قورسملا لاما نيب :ش (ةلثامملا

 ةلثامملا تفتنا اذإف ‹ طقف كالهتسالا لاح يف هل اًقح موصعم قورسملا لام لاو كالهتسالاو كالهلا

 ةلباقمب اندنع نامضلا بجي ال اذهلو « صلنلاب ةلثامملاب طرش رودقملا نامض نأل « نامضلا ىهتنا

 . ةلئامملا ءافتنال بصخلاب عفانملا كالهتسا
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 «-هللا همحر- ةفينح يبأ دنع اًيش نمضي الو اهعيمج وهف اهادحإ يف عطقف تاقرس قرس نمو
 اعيمج اورضح نإف مهدحأ رضح اذإ ةلاسملا ىنعمو « اهل عطق يتلا الإ اهلك نمضي :الاقو
 بئانب سيل رضاحلا نأ امهل . اهلك تاقرسلا يف قافتالاب ًائيش نمضي ال مهتموصخب هدي تعطقو
 اهل عطقلا عقي ملف نيبئاغلا نم ةقرسلا رهظت ملف ةقرسلا رهظتل ةموصخل ا نم دب الو ‹ بئاغلا نع
 ىلع دودحلا ىنبم نأل ىلاعت هلل اقح دحاو عطق لكلاب بجاولا نأ هلو . ةموصعم مهلاومأ تيقبف
 لك ىفوتسملاف ىفوتسا اذإف ةيانجلاب بوجولا امأ . يضاقلا دنع روهظ طرش ةموصخلاو لخادتلا

 ء لكلا ىلإ هعفن عجري هنأ ىرت الأ « بجاولا

 اهنم دحاو لجأل ينعي تاقرسلا ىدحإ يف يأ :ش ( اهادحإ يف عطقف تاقرس قرس نمو ) :م

 هبو « عامجإلاب لخادتي عطقلا نأل « قافتالاب :ش ( اهعيمجب ) :م عقاو عطقلا يأ :ش ( وهف ) :م
 - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع ) :م تاقورسملا بابرأل يأ :ش ( اًئيش نمضي الو ) :م ةثالثلا تلاق
 ءاهل عطق ) :م يتلا ةقرسلا الإ يأ :ش ( يتلا الإ ) :م تاقرسلا لك يأ :ش ( اهلك نمضي :الاقو
 اًعيمج اورضح نإف ) :م ةقرسلا ىعداو تاقرسلا بابرأ دحأ يأ :ش ( مهدحأ رضح اذإ ةلأسملا ىنعمو
 فسوي يبأل يأ :ش ( امهل .اهلك تاقرسلا يف قافتالاب اًئيش نمضي ال مهتموصخب هدي تعطقو
 نم دب الو) :م مهتموصخل هتموصخ لعجي ىتح :ش ( بئاغلا نع بئانب سیل رضاحلا نأ ) :م دمحمو

 ءاهلك تاقرسلل يأ :ش ( اهل عطقلا عقي ملف نيبئاغلا نم ةقرسلا رهظت ملف « ةقرسلا رهظتل ةموصخلا
 .ةلاحم ال نومضم موصعملا لاملاو :ش ( ةموصعم مهلاومأ تيقبف ) :م اهل عطقلا عقي ملاذإو

 عطق ) :م تاقرسلا لكب يأ :ش ( لكلاب بجاولا نآ ) :م ةفينح يبألو يأ :ش ( هلو ) :م

 ةموصخلاو لخادتلا ىلع دودحلا ىنبم نال ) :م لخادتي كلذك ناك ام لكو :ش ( یلاعت هلل اقح دحاو
 . عمجلا ىلإ ةبسنلاب اًسضيأ كلذ دجو دق :ش ( يضاقلا دنع روهظ طرش

 موصب فاكتعالا حصياذهلو «ًادصقاهدوجو ىعارت طورشلاو : ةعيرشلا جات لاق

 .دجسملا لوخدل ءوضولاب ةالصلاو «ناضمر

 ( ىفوتسا اذإف ) :ماهل ءازج :ش ( ةيانجلاب ) :م عطقلا بوجو يأ :ش ( بوجولا امأ ) :م

 وهو :ش ( هعفن عجري هنأ ىرت الأ « بجاولا لك ىفوتسملاف ) :م دحاولا عطقلا كلذ ينعي :ش

 . لكلا نع عطقيف :ش ( لكلا ىلإ) :م راجزنالا

 نامض نع ةءارسلا نمضتي عطقلاو تباشلا ىلع دري ال انه اه تباشلا مكحلا : ليق نإف

 : بيجأ . اًنمض تبث اذإ اربي فيكف « اربي مل اصن لكلا نامض نع دحاولا هأربأ ولو «قورسلملا
 عطقلا عقو امل انه اه مث « لوقنلا فقوو برشلا عيبك ًادصق تبثي الو اتمض تبث ءيش نم مك هنأب
 . نامضلا طوقس وهو هنمض يف تباث وهام هعبت عامجإلاب لكلا قح يف
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 . ضعبلا يف مصاخف دحاول اهلك بصنلا تناك اذإ فالخلا اذه ىلعو

 نعدحاو نم لدبلا حصي ال ذإ «لامللًالذاب مصخلا ريصيل طرش ةموصخلا : ليسق نإف

 الأ ءدبعلا رايتخاب ال عطقلا ءافيتسا ىلع ءانب تبثي يعرش رمأ هتمصع طوقسل لالا لذب انلق . لكلا

 . يصولاو بألاك « كلي ال نمو « لذبلا كلي نم ةموصخب ىفوتسم هنأ ىرت

 تناك اذإ ) :م هيبحاصو ةفينح يبأ نيب روكذملا فالخلا يأ :ش ( فالحل ا اذه ىلعو ) :م

 يف يأ :ش ( ضعبلا يف مصاخف دحاول اهلك ) :م باصن عمج داصلاو نونلا مضب :ش ( بصنلا

 عطقف ضعبلا يف مصاخف ًارارم دحاو صخش نم بصنلا قراسلا قرس ول ينعي « بصنلا ضعب

 . مهفاف نمضي دمحمو فسوي يبأ دنعو . يقابلا بصنلا نمضي ال ةفينح يبأ دنعف « كلذ لجأل
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 ةقرسلا يف قراسلا ثدحي ام باب
 يبأ دنعو . عطق مهارد ةرشع يواسي وهو هجرخأ مث نيفصنب رادلا يف هقشف ابوش قرس نمو
 ةميقلا بجوي هنإف « شحافلا قرخلا وهو كلملا ببس هيف هل نأل ‹ عطقي ال -هللا همحر- فسوي

 ًاببس عضو ذخألا نأ امهلو . عئابلل رايخ هيف اعيبم قرس اذإ يرتشملاك راصف ‹ نومضملا كلمتو
 ‹« دحاو كلم يف نالدبلا عمتجي اليك نامضلا ءادأ ةرورض تبثي كلملا اغنإو ‹ كلملل ال نامضلل

 . ةهبشلا ثروي ال هلثمو

 ( ةقرسلا يف قراسلا ثدحي ام باب ) :م

 ءايلا مضب ثدحيو « اهقرسي يتلا نيعلا يف قراسلا هثدحي ام مكح نايب يف باب اذه يأ :ش

 . ثادحإلا نم

 ديق :ش ( عطق مهارد ةرشع يواسي وهو هجرخأ مث نيفصنب رادلا يف هقشف ابو قرس نمو ) :م

 وهو هلوقب ديقو . تيبلا يف قشلا دعب اباصن هتميق تغلب ولاذكو . ةثالثلا ةمئألل هيف فالخ

 عطقلا بجي ال قشلا دعب ةرشع يواسي مل ول نأل « قشلا دعب ةرشع يواسي بوثلا يأ «يواسي
 . قافتالاب

 :ش ( شحافلا قرخلا وهو كلملا ببس هيف هل هنأل « عطقي ال - هللا همحر - فسوي يبأ دنعو ) م

 ةميقلا بجوي ) :م شحافلا قرخلا نإف يآ :ش ( هنإف ):م شحاف قرح هنإف ًالوط قرخلا اذهو

 . ( نومضملا كلمتو

 ‹ كلملا ببس داقعنال نامضلاب بوثلا كلم ءاش نإ رايخلاب قشلا دعب كلاملا : انلق اذهلو :ش

 يرتشملاك) :م اذه مكح يأ :ش ( راصف ):م قراسلا نم رسكب كيلمتلا بجو ال دقعني ملول هنأل

 كانه عطقي ال هنإف عئابلا خسف مث :ش ( عئاب رايخ هيف اعيبم قرس اذإ ) :م ءارلا رسكب :ش (

 هيلع درو نكلو « قراسلل ةكولمن ريغ نيع ىلع تمت هيف ةقرسلا نأ امهنيب عماجلاو . انه كلذكف

 . كلملا ببس

 اًببس عضو ):م ذخألااذه يأ :ش ( ذخألا نأ ) :م دمحمو ةفينح يبأل يأ :ش ( امهلو ) :م
 عضومب سيل فورعملا ذخألا نأل « كلملا ببس هيف هل نأ ملسن ال ينعي :ش ( كلملل ال نامضلل
 كلملا اغإو ) :م كلملا ببس هنأ ال « نامضلا ببس هل ناكف « نامضلل اًببس عوضوم وه امنإو «هل

 . لدبملاو لدبلا امهو :ش ( دحاو كلم يف نالدبلا عمتجي اليك نامضلا ءادأ ةرورض تبي

 هنأل :ش ( ةهبشلا ثروي ال) :م نامضلل ببس وه يذلا ذخألا اذه لثمو يأ :ش ( هلثمو ) :م
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 كلما ةدافإل عوضوم عيبلا نأل « ركذ ام فالخب « هعاب ًابيعم عئابلا قرس اذإ امكو « ذخألا سفنك

 بولا كرتو ةميقلا نيمضت راتخا نإف . بوثلا ذخأو ناصقنلا نيمضت راتخا اذإ اميف فال ا اذهو

 ثروأف ةبهلاب هكلم اذإ امك راصف «ذخألا تقو ىلإ ًادنتسم هكلم هنأل « قافتالاب عطقي ال هيلع

 ذإ ‹« كلملا ببس مادعنال قافتالاب عطقي ًاريسي ناك نإف « اشحاف ناصقنلا ناك اذإ هلك اذهو « ةهبش

 اهحبذف ةاش قرس نإو « ةميقلا لك نيمضت رايتخا هل سيل

 اذه عمو « نامضلا دعب اًببس ريصي نأ لمتحي هنإف :ش ( ذخألا سفنك ) :م كلملل عوضومب سيل

 دقعلا نأو عطقي هنإف « بيعلاب يرتشملا ملعي ملو :ش ( هعاب اًبيعم عئابلا قرس اذإ امكو ) :م
 ام فالخب ) :م قشلا وهو نامضلا ببس عطقلا نآو عطقي انه اه كلذكف « بيعلا وهو درلا ببس

 هيف كلم لا ببس نأل « عئابلل رايخلا هيف اعيب قرس اذإ يرتشملاك هلوق وهو « فسوي وبأ :ش ( ركذ
 هيبحاصو فسوي يبا نيب يذلا يأ :ش ( فالخلا اذهو « كلما ةدافإل عوضوم عيبلا نأل ) :م دوجوم

 مكدنع لصألا لاقي ال :ش ( بوثلا ذخأو ناصقنلا نيمضت ) :م كلملا يأ :ش ( راتخا اذإ اميف ) :م

 . ناعمتجي ال ناصقنلاو عطقلا نأ

 ةيانجب نوكي ناصقنلا نامضب لوقلا نأل « عطقلا نم نكي فيك ناصقنلا نمضت راتخا اذإف

 قرحأف نيبوث ذحأ ول امك يقابلا جارخإب عطقلاو « نيعلا نم تاف ام يهو «جايتحالا لبق رخآ

 كالهتسالا باوجلا اذه ىلع هدروأو . باصن امهدحأ ةميق ىرخألا جرخأو تيبلا يف امهدحأ

 . نامضلا بجي ال هنآ عم ةقرسلا ريغ لعف هنإف « ةياورلا رهاظ ىلع

 عطقلا نأ باوجلاو . ناصقنلا نمضي ال عطقلا راتخا نإ هنأ ىلإ مهضعب بهذ اذه نمو

 :م. رخآ ءيش ال هلجأل ناك عطقلا نإف « كلهتسملا فالخب نامض هيف سيلو قرحلا دعب يقابلا

 , راصف ‹ذخألا تقو ىلإ ًادنتسم هكلم هنأل « قافتالاب عطقي ال هيلع بوثلا كرتو ةميقلا نيمضت راتخ-ا نإف)

 لبق هكلم اذإ بجي ال نألف ‹ عطقلا طقسي ةقرسلا مامت دعب هل بهو اذإ هنإف :ش ( ةبهلاب هكلم اذإ امك

 هذه عم فالخلا اذه يأ :ش ( هلك اذهو) :م دحلا ةئراد يهو :ش ( ةهبش ثرواف ) :م ىلوأ ةقرسلا مات

 وهو ةعفنملا ضعبو نيعلا ضعحب هب توفي ام شحافلاو :ش ( اًتشحاف ناصقنلا ناك اذإ ) :م تاليصفتلا

 ‹ ةميقلا فصن نم رثكأ ناصقنلا نوكي ال هنإف فالتإلا دح يف يور : يشاترمتلا لاقو . حيحصلا

 حصي الام ليقو . ريسي هنود امو ًادعاصف ةميقلا عبر قرخلاب صقني نأ شحافلا ناصقنلا لبقو

 . ريسي حلصلاو شحاف وهف بوثلل يقابلا

 رايتخا هل سيل ذإ كلملا ببس مادعنال قافتالاب عطقب آريسي ) :م ناصقنلا يأ :ش ( ناك نإف) :م

 :م زرحلا يف :ش ( اهحبذف ةاش قرس نإو ) :م. ناصقنلا ةميق نيمضت هل لب :ش ( ةميقلا لك نيمضت
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 بجي ةضف وأ ًابهذ قرس نمو . هيف عطق الو « محللا ىلع تمت ةقرسلا نأل ‹ عطقي مل اهجرخأ مث
 دنع اذهو « هنم قورسملا ىلإ ريناندلاو مهاردلا دريو « هيف عطق ريناند وأ مهارد هعنصف عطقلا هيف

 هذهف ‹ بصغلا يف هلصأو ءامهيلع هنم قورسملا ىلإ ليبس ال :الاقو -هللا همحر- ةفينح يبأ

 ىلع ليقو « هكلمي مل هنأل هلوق ىلع لكشي ال دحلا بوجو مث « هل ًافالخ امهدنع ةموقتم ةعنص

 قرس نإف ‹ هنيع كلي ملف رخآ ائيش ةعنصلاب راص هنألو ‹ عطقلا لبق هكلم هنال « بجب ال امهلوق
 - فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع اذهو « نمضي ملو بوشلا هنم ذخؤي ملو عطقرمحأ هغبصف ًابوث

 ًارابتعا هيف غبصلا داز ام ىطعيو بوثلا هنم ذخؤي -هللا همحر- دمحم لاقو . -هللا امهمحر

 . اعبات غبصلا نوكو ًامئاق ًالصأ بوثلا نوك امهنيب عماج او « بصغلاب

 محللا ىلع تمت ةقرسلا نأل ) :م مهارد ةرشع ةحوبذملا ةميق تناك نإو :ش ( عطقي مل اهجرخأ مث)

 . محللا يف يأ :ش ( هيف عطق الو

 ةيلعف ةلمج اهنأل ةضفلاو بهذلل ةفص وهو :ش ( عطقلا هيف بجي ةضف وأ ابهذ قرس نمو ) :م
 هعنصف) :م مهارد ةرشع ةميق غلب ام يأ ‹ هيف عطق هلوق وه ةلأسملا باوجو . ةركنلل ةفص تعقو
 (- هللا همحر -ةفينح يبأ دنع اذهو « هنم قورسملا ىلإ ريناندلاو مهاردلا دريو هيف عطق ريناند وأ مهارد

 . ةثالثلا ةمئألا تلاق هبو « هدنع عطقلا يأ :ش

 ىلع يأ :ش ( امهيلع هنم قورسملا ىلإ ليبس ال ) :م دمحمو فسوي وبأ يأ :ش ( الاقو ) :م
 :م فالخلا لصأ يأ :ش ( هلصأو ):م نسحألا وهو اهيلع يخيش ةخسن يفو « ريناندلاو مهاردلا
 اذكف « امهل اًقالخ بصغلا يف هدنع كلاما قح اهب عطقني ال ةفصلا هذه يأ :ش ( بصغلا يف )

 :ش ( هل اًقالخ ) :م دمحمو فسوي يبأ دنع يأ :ش ( امهدنع ةموقنم ةعنص هذهف ) :م ةقرسلا يف
 ( هكلمي مل ) :م قراسلا نأل يأ :ش ( هنأل ‹ هلوق ىلع لكشي ال دحلا بوجو مث ) :م ةفينح يبأل يأ

 رخآ اًئيش ةعنصلاب راص هنألو « عطقلا لبق هكلم هنأل « بجي ال امهلوق ىلع ليقو ) :م قورسملا يأ :ش
 . قورسملا نيع يأ :ش ( هنيع كلي ملف

 نيعألا نإف « امهريغ اًئيش كلم اغإإو « ةضفلاو بهذلا نيع يأ « امهنيع خسنلا ضعب يفو
 . ثيدح هلصأ « تافصلاب لدبتت

 . بوثلا ةميق يأ :ش ( نمضي ملو بوثلا هنم ذخؤي ملو عطق رمحأ هغبصف ابوث قرس نإو ) :م
 - فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع ) :م نامضلا مدعو بوثلا ذخآ مدع يأ :ش ( اذهو ) :م

 داز ام ) :م قراسلا يأ :ش ( ىطعيو بوللا هنم ذخؤي - هللا همحر -دمحم لاقو .- هللا امهمحر

 :ش ( امهنيب عماجلاو ) :م هيلع اًسايق يأ :ش ( بصغلاب آرابتعا ) :م بوثلا يف يأ :ش ( هيف غبصلا
 . ةثالثلا تلاق هبو :ش ( اًعبات غبصلا نوكو اًمئاق ًالصأ بوثلا نوك ) :م هيلع سيقملاو سيقملا
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 قحو « هيف غبصلا داز ام نمضي اغوبصم هذخأ دارأ ول ىتح « ىنعمو ةروص مئاق غبصلا نأ امهلو

 ء كالهتسالاو كالهلاب قراسلا ىلع نومضم ريغ هنأل « ىنعم ال ةروص مئاق بوثلا يف كلاما

 نم ايوتساف ىنعمو ةروص مئأق دحاو لك قح نأل « بصغلا فالخب « قراسلا بناج انحجرف

 دنع ينعي « نيبهذملا يف هنم ذخأ دوسأ هغبص ولو ءانركذ امل كلاملا بناج انحجرف « هجولا اذه

 نأل ‹ ءاوس لوألاو اذه -هللا همحر- فسوي يبأ دنعو . -هللا امهمحر- دمحمو ةفينح يبأ

 ‹ رم امل كلاملا قح عطقي ال هنكلو ةرمحلاك اضيأ ةدايز دمحم دنعو . ةرمحل اك هدنع ةدايز داوسلا

 كلاما قح عاطقنا بجوي الف ناصقن داوسلا -هللا همحر- ةفينح يبأ دنعو

 امأ :ش ( ىنعمو ةروص مئاق غبصلا نأ ) :م فسوي يبأو ةفينح يبألو يأ :ش ( امهلو ) :م

 . رهاظف ةروص

 ذخأ يأ :ش ( هذخاأ ):م كلاملا يأ :ش ( دارأ ول ىنح ):م ةميقلا ثيح نمف ىنعم امأو

 ‹ ىنعم ال ةروص مئاق بوللا يف كلاملا قحو «هيف غبصلا داز ام نمضي اًعوبصم ) :م هنوك لاح بولا

 وهام ةاعارم نأل :ش ( قراسلا بناج انحجرف « كالهتسالاو كالهلاب قراسلا ىلع نومضم ريغ هنأل

 ًالوأ قراسلا لوق انحجرف « ىنعم ال ةروص مئاق وهام ةاعارم نم ىلوأ ىنعم ال ةروص مئاق

 . بهاولا قح عطقلا رمحأ بوثلا غبص اذإ هل بوهوملاك « دوجولاب

 ىنعمو ةروص مئاق ):م بصاغلاو كلام لا نم :ش ( دحاو لك قح نأل « بصغلا فالخب )م

 لك قح نإ ثيح نم يأ :ش ( هجولا اذه نم ):م بصاغلاو كلاما ايوتساف يأ :ش ( ايوتساف

 مئاق لصأ بوثلا نأ وهو ءاقبلاب انحجرف « دوجولاب حيجرتلا نكي ملف ىنعمو ةروص مئاق امهنم
 :ش ( انركذ ال كلاملا بناج انحجرف ) :م دوجولاب حيجرتلا نكي ملف : هلوق ینعم وهو حبات غبصلاو

 . اعبات غبصلا نوكو « اًمئاق ًالصأ بوثلا نوك عماجل او هلوق ىلإ ةراشإ

 :ش ( ذخأ ) :م عطقف دوسأ اًخبص بوثلا قراسلا غبص ولو يأ :ش ( دوس هغبص ولو ) :م

 امهمحر - دمحمو « ةفينح يبآ دنع ينعي « نيبهذملا يف ) :م قراسلا نم يأ :ش ( هنم ) :م بوثلا يأ

 ءاوس رمحألاو دوسألا غبصلا يف مكحلا نأ يأ :ش ( ءاوس لوألاو اذه فسوي يبأ دنعو ء -هللا

 دمحم دنعو ) :م قراسلا نم بولا اذه ذخؤي الف :ش ( ةرمحلاك هدنع ةدايز داوسلا نأل ) :م هدنع

 - ةفينح يبأ دنعو ) :م عبات غبصلا نأ :ش ( رم امل كلاملا قح عطقب ال هنكلو « ةرمحلاك اًضيأ ةدايز

 ىنعم اًمئاق هيف قراسلا قح نكي ملف :ش ( كلاملا قح عاطقنا بجوي الف ناصقن داوسلا - هللا همحر

 فالتخا ال نامزو رصع فالتخا اذهو فلتخملا يف لاق .انلق امك كلاما بناج حجرف « ايوتساف

 . امهنمز يف نوسبليو هنمز يف داوسلا نوسبلي اوناك ام سانلا نإف « ناهربو ةجح
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 قيرطلا حطق باب
 نيعنتم ةعامج جرخ اذإو

 ( قيرطلا عطق باب ) :م

 نأل « ىربكلا ىلع ىرغصلا ةقرسلا مدو قيرطلا عطق مكح نايب يف باب اذه يأ :ش
 نألف « ةقرس عطق نوكي ربكألا نم اعون رثكأ ىرغصلا نألو ؛ ربكألا ىلإ رغصألا نم نوكت ةقرسلا
 امأو « هعنمو هتكرشب ةراملاو قيرطلا ظفح ىلع يذلا مامإلا نيع نم ةيفخ لاملا ذخأب قيرطلا عطق
 نألو « نمألا لاوزب قيرطلا مهيلع عطقي ثيح نم نيملسملا ةماع معي هررض نالف ىربكلا هنوك

 . بلصلاو لتقلا ثيح نمو «فالخ نم لجرلاو ديلا عطق ثيح نم ظلغأ هبجوم

 : طئارش قيرطلا عطقل نأ ملعاو

 ءقيرطلا اوعطقو مهعم ةمواقملا ةراملل نكي ال ثيحب ةوقو ةكوش مهل نوكي نأ : لوألا

 .اهريغو رجحلا وأ ةريبكلا اصعلاب وأ حالسلاب تناكءاوس

 نيبو مهنيب نوكي نأ : «يواحطلا حرش »يفو « هنعأديعب رصملا جراخ نوكي نأ : يناثلا

 يف امأ « رفس ةريسم مكح همكحف رفس نم لقأ ناك ول : فسوي يبأ نعو . رفس ةريسم رصلملا

 . كلامو يعفاشلاو فسوي يبأل اًقالخ قيرطلا عطق نوكي ال نيتيرق نيب وأ ةيرق يف وأ رصملا

 . ناتياور رصملا يف كلام نع «ةلحلا» يفو . كلذ يف فقوت دمحأو

 . مالسإلا راد يف نوكي نأ : ثلاثلاو

 روث وبأو كلام لاقو . دمحأو يعفاشلا لاق هبو « باصنلا ردق ذوخأملا نوكي نأ : عبارلاو

 ةرشع نم لقأ يف عطق ال :٠ مالسلا هيلع هلوق انلو . ةيآلا مومعل باصنلا ربتعي ال :رذنملا نباو

 . لصفي ملو «رانید عبر وأ مهارد

 وذ مهيف ناك اذإ ىتح لاومألا باحصأ قح يف بناجأ مهلك عاطقلا نوكي نأ : سماخلاو

 مهيف تناك اذإ ةثلاثلاو . فسوي يبأل اًفالخ عطقلا مهيلع بجي ال نونجم وأ يبص وأ مرحم محر
 . عطق ال اهنأ حصألاو . ةثالثلا تلاق هبو « عطقي ةياور يف ناتياور هيفف ةأرما

 دحلا مهنع طقس لاملادرو ةبوتلا دعب اوذخأ اذإ ىتح « ةبوتلا لبق اوذخأ اذإ نم : سداسلاو

 . كلاهلاو مئاقلا لالا نامضو صاصقلا طقسي نكلو « هيف فالخ ال

 ةعامجلا مسا قلطأو « ًادح مهلتق هلوق ىلإ يرودقلا ظفل اذه :ش ( ةعامج جرخ اذإو ) :م

 ‹ ةعامجملا نم لاحلا ىلع بصن :ش ( نيعنتم ) :م هلوقو دبعلاو رحلاو يمذلاو ملسملا لوانتل

 نكي ثيحب ال نوكي نأ عانتمالا نم دارملاو « نيعنتم مهنوك لاح مامإلا ةعاط نعاوجرخ ىنعملاو
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 افن اولتقيو الام اوذخاأي نأ لبق اوذخأف قيرطلا عطق اودصقف عانتمالا ىلع ردقي دحاو جرخ وأ

 مهتعامج ىلع مسق اذإ ذوخأملاو يمذ وأ ملسم لام اوذخأ نإو . ةبوت اوثدحي ىتح مامإلا مهسبح
 مهلجرأو مهيديأ مامإلا عطق كلذ ةميق غلبت ام وأ ًادعاصف مهارد ةرشع مهنم دحاو لك باصأ

 ءازج اغنإ 3 : ىلاعت هلوق هيف لصألاو ءًادح مامإلا مهلتق الام اوذخأي ملو اولتق نإو ‹ فالخ نم

 ‹ لاوحألا ىلع عيزوتلا ملعأ هللاو هنم دارملاو « (۳۳ةيآلا:ةدئاملا) (هلوسرو هللا نوبراحي نيذلا

 ( عانتمالا ىلع ردقي دحاو جرخ وأ ) :م نيعلا ضرعت مهتعاجشو مهتوقب مهسفنأ نع اوعفدي نأ مهل

 ىلع :ش ( اوذخاف ) :م نيرفاسملاو ةراملا ىلع :ش ( قيرطلا عطق اودصقف ) :م هلوقو هسفنب :ش

 اولتقيو الام ) :م قيرطلا عاطق يأ :ش ( اوذخأي نأ لبق ) :م مامإلا مهذخأ ينعي ‹ لوهجملا ةغيص

 ‹ جرخاذإو هلوق باوج :ش ( مامإلا مهسبح ) :م ةراملا نم اًسفن اولتقي نأ لبقو يأ :ش ( اًسفن

 يفنلاب دارملا وهو :ش ( ةبوت اوثدحي ىتح ) :م مامإلا مهسبح اهيف نإف ‹« ىلوألا مهتلاح هذهو

 نيذلا ءازج اغنإ > :هلوق وهو «(۳۳ ةيآلا : ةدئاملا) ( ضرألا نماوفني وأ > :هلرق يف روكذملا

 . ىلاعت هللاءاش نإ بيرق نع ءيجي ام ىلع < ةيآلا . . . € هلوسرو هللا نوبراحي

 :م يمذ لام وأ يأ :ش ( يمذ وأ ) :م ةيناثلا مهتلاح هذه :ش ( ملسم لام اوذخآ نإو ) :م

 نم رثشكأ يأ :ش ( ادعاصف مهارد ةرشع مهنم دحاو لك باصأ مهتعامج ىلع مسق اذإ ذوخأملاو)

 وأ يأ :ش ( كلذ ةميق غلبت ام وأ ) :م بارعألا ىلع لدي مل نم مهيف لاحلا ىلع هباصتناو « ةرشع

 . مهارد ةرشع هتميق غلبي عاتملا نم اًثيش اوذخأ

 :م نأب باصنلا طرتشيف نافرط قيرطلا عطاق نم عطقي هنأل « نورشع : دايز نب نسحلا لاقو

 . لجرألا نم راسيلاو يديألا نم نيميلا

 يآ :ش ( ًادح مامإلا مهلتق الام اوذخاي ملو ) :م ةثلاثلا مهتلاح هذه :ش ( اولتق ناو ) :م

 «مهوفع ىلإ تفتلي مل مهنع ءايلوألا ىفع ول ىتح « اًصاصق ال دحلا ثيح نم مامإلا مهلتق

 . ىلاعت هللا قح دحلا نأل كلذو

 : ةا يبنلا نع يور اب وفعي نأ اًصضيأ مامإلل سيلو ىلاعت هقح يف دبعلا وفعلا رثآ ولو

 اذه يزارتألا ركذ . «ىفع نإ هنع هللا ىفع الف مامإلا ىلإ تعفر اذإف . مكنيب اميف دودحلا اوفاعت»

 . ربتعم جرخم ىلإ الو ةباحصلا نم دحأ ىلإ هبسني ملو ثيدحلا
 هللا نوبراحي نيذلا ءازج اغنإ $ : ىلاعت هلوق )قيرطلا عاطق دح يف يأ :ش ( هيف لصألاو ) :م

 ) عيزونتلا- ملعأ هللاو- هنم دارملاو ) :م ةيآلا رخآ ىلإ يأ :ش ( (۳۳ ةيآلا: ةدئاملا ) ةيآلا € هلوسرو

 لاوحأ ىلع ميسقتلا يأ :ش ( لاوحألا ىلع ):م عيزوتلا اذهل ىلاعت هللا لوق نم يأ :ش
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 . اهركذن ةعبارلاو« ةروك ذم ا ةثالثلا هذه :ةعبرأ ىهو

 . نيبراحملا

 رييختلل ال ةيانجلا فالتخا ىلع ميسقتلل وأ ليصفتلل ةمئألا يف وأ ةملك نأ ىلإ اذه راشأو

 هل ىأر اذإ دلج ناک نِإو < هعطق ىأر اذإ دلج عطاقلا ىأراذإ : مامإلا لاق هنإف « كلام لاق امك

 دلجم وبأو ةداتقو دامحو قاحسإو ثيللاو يعفاشلا لاق هبو ‹ عيزوتلل وأ نأ ىلع رثكألاو « هعطق

 . سابع نبا نع يور اذه لثمو « دمحأ باحصأو ديمح نب قحال

 وبأو يعخنلا ميهاربإو كاحضلاو ىرصبلا نسحلاو دهاجمو ءاطعو بيسملا نب ديعس لاقو

 . صنلا رهاظل هيف ريخم مامإإلا : دوادو رو

 نوبراحي : هلوقو «رایخلاب هتحاصف وأ نآرقلا يف ناک ام- امهنع هللا يضر- سابع نبا نعو
 هيلإ فاضملا ةماقإو فاضم فذح ىلع نينمؤملا مهو هئايلوأ ةبراحم هللا ةبراحم نم دارملا هللا

 هللا نیبراحم مهنأکو داسفلاب ضرألا يف نيعاس ىلاعت هللا رمأ نيفلاخم اوناك امل وأ «هماقم

 عاطق يف تلزن ةيآلا هذه نأ انركذ دقو« اعابتا ىلاعت هلل ةبراحملا مسا قلطأف«ىلاعت

 . كلذ ءالؤه يف سيلو مهنيعأ لمس ةي يبنلا نأل « حصي ملو نيينرعلا يف تلزن ليقو . قيرطلا

 يف يعسلاو ةبراحملا دنع لتقلاب ةقطان ةيآلا نأل « اًضيأ حصي ملف نيدترملا يف : ليقو

 ةردقلا لبق ةبوتلاب صنلاب مهنع طقس لتقلا نألو « دترملا يف كلذ طرش سيلو « داسفلاب ضرألا

 ةثالشلا هذه ةعبرأ ) :م لاوحألا يآ :ش ( يهو ) م. اًقلطم ةبوتلاب دترملا نع طقسيو « مهيلع

 يب نع يأ :ش (اهركذن) :م ةعبار ةلاح يأ :ش ( ةعبارلاو ) :م لبق نم تملعو :ش (ةروكذملا

 اذكو . كلذك ةيزجألاو ةعبرأ لاوحألاو . هرخآ ىلإ . . . اولتق اذإ ةعبارلاو هلوق وهو «فسوي

 ريرقتلا ىندأ در نعانهو « ريغ ال فيوخت سمح لاوحألاو يشاترمتلا ركذو .«يفاكلا» يف اذه

 .اوبوتي یتح اوسبحو

 اوذخأ ولو . اكلاه اًمئاق لاملا نمضو دحلا طقس ذخألا لبق اوبات اذإ انهف لاملا ذخأ : ةيناثلاو

 اقالخ ءاندنع كلاهلا نمضي ملو مئاق لاملا اودرو فالخ نم مهلجرأو مهيديأ تعطق ةبوتلا لبق

 . ةثالثلل

 ال اميف ءيش رمألاو « صاصقلا هيف ىرجي اميف صاصقلا هيفو « ريغ ال اوجرخ : ثلاثلاو

 ةمئألل اًقالخ اندنع تاحارجلا مكح لطبو فالخ نم عطقب اوجرخو لاما اوذخأ : ةعبارلاو

 . ةثالثلا

 ىلع ريخم مامإلاو ‹ هريغ وأ حالسب الجر مهنم دحأ لتق وأ اولتقو لاملااوذخأ : ةسماخلاو
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 هنألف ىلوألا يف سبحلا امأ « اهظلغتب مكحلا ظلغت قئاللاف « لاوحألا ىلع توافتت تايانحجلا نألو

 اضيأ نورزعيو اهلهأ نع مهرش عفدب ضرألا هجو نع يفن هنأل ‹ روكذملا يفنلاب دارملا وه

 ةلاحلاو . ةعنم اب الإ ققحتت ال ةبراحملا نأل ‹ عانتمالا ىلع ةردقلا طرشو « ةفاخإل ركنم مهترشابمل

 اهانيب امك ةيناثلا

 يف ةعقاولا لاوحألا بسح ىلع ىأ :ش ( لاوحألا ىلع توافتت تابانجلا نألو ) :م . نتملا يف هركذ ام

 ‹ رييختلاب ال ةيانجلا ظلغتب يأ :ش (اهظلغتب) :م ءازجلا ىأ :ش ( مكحلا ظلغت قئاللاف ) :م قيرطلا عطق

 . ةمكحلا ىضتقم فالخ وهو « سكعلاب وأ فيفخ ءازج ةظيلغلا ةيانجلا ةلباقم مزلتسم هنأل

 وه ) :م سبحلا نألف ىأ :ش ( هنألف ) :م ىلوألا ةلاحلا يف ىأ :ش ( ىلوألا يف سبحلا امأ ) :م
 ( اهلهأ نع مهرش عفدب ضرألا هجو نع يفن ) :م سبحلا نأل ىأ :ش ( هنأل « روكذملا يفنلاب دارم

 ةداتقو يعخنلا لاقو . اعزف براه وهو « بلطي لازي ال دلب ىلإ دلب نم ىفني يعفاشلا دنعو :ش

 . داعبإلاو درطلا يف لمعتسم يفنلا نأل « راصمألا نع مهديرشت يفنلا :دمحأو ءاطعو

 نم ىفني هنآ - امهنع هللا يضر- سابع نبا نعو . يرهزلاو نسحلا نع اذه وحن ىوريو

 سبحلا نودب مهديرشت نأل « ىلوأ هانلق امو « ملعلا لهأ نم ةفئاط تلاق هبو « هريغ دلب ىلإ هدلب

 . سانلا نوذؤيو قيرطلا نوعطقي ناكم ىلإ مهل جارخإ

 هجو عيمج نم ىفني نأ نكي الو « ضرألا هجو نم يفنلا نأ ىلع لدت ةيآلا رهاظو

 . اًح مادام ققحتي ال اذ نأل .ضرألا

 يف ناك نإو سانلا نع هاذ عفر وهو ‹ دوصقملا لصحي ال هبو « هدلب وهو اهضعب نع دارم او

 نع هيفن دارملا نأ ملعف « اًيمرح هتروريصو ةدرلا ىلع هضيرعت هيفف برحلا راد ىلإ مالسإلا راد

 .ايندلا

 الو اهيف ءايحألا نمأتسي الف انلهأ نم نحنو ايندلا نع انجرح : سودقلا دبع نب حلاص لاقو

 مهترشابمل اًضيأ نورزعيو) :م . ايندلا نم اذه راج انلقو انبجع ةليحل اًموي ناجسلا اناخ اذإ ىتوملا
 يف بجيف « هيف دح ال ركب وبأ لاقو «ةفاخإ فيخي فاخأ نمردصم ةفاخإلا :ش ( ةفاخإلا ركنم

 . ريزعتلاو سبحلا هلثم

 مهنوك ىلع قيرطلا عاطق ةردق يرودقلا طرش ىأ :ش ( عانتمالا ىلع ةردقلا طرشو ) :م

 قيرطلا عطق ىلع ةوقو ةعفنم مهل نكي ملاذإ هنأل :ش ( ةعنم اب الإ ققحتت ال ةبراحملا نأل ) :م نيعنتم

 . ءايشأ اوذخأيل سانلا نع ةلفغلا نوبقرتي نورئاد صوصل مهل لب « قيرطلا عاطق نومسي ال

 :م فالخ نم مهلجرأو مهيديأ عطق نم اًمكح انيبامك ىأ :ش ( اهانيب امك ةيناثلا ةلاحلاو ) :م
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 عطق ول اذهلو ءةدبؤم ةمصعلا نوكتل يمذ وأ ملسم لام ذوخأملا نوكي نأ طرشو « هانولت امل

 هقرط حابتسي اليك دحاو لك قح يف باصنلا لامك طرشو « عطقلا بجي ال نمأتسملا ىلع قيرطلا

 سنج تيوفت ىلإ يدؤب اليك ىرسيلا لجرلاو ىنميلا ديلا عطق دارملاو « رطخ هل ام هلوانتب الإ

 تفتلي ال مهنع ءايلوألا ىفع ول ىتح «ًادح نولتقيو « هانولت امل اهانيب امك ةثلاشلا ةلاحلاو . ةعفنملا

 . عرشلا قح هنأل « مهوفع ىلإ

 ملسم لام ذوخأملا نوكي نأ ):م يرودقلا ىأ :ش ( طرشو ) :م ةروكذملا ةيآلا يهو :ش ( هانولت امل )

 . يمذلا وأ ملسملا لام يف الإ ةمصعلا ديبأت سيلو :ش ( ةدبؤم ةمصعلا نوكتل يمذ وأ

 ول ) :م يمذلا وأ ملسملا نم نوكي نأ ذوخأملا لاملا يف طرشلا نوكيو ىأ :ش ( اذهلو ) :م

 (طرشو) :م ديبأتلا هجو ىلع موصعم ريغ هلام نأل :ش ( عطقلا بجي ال نمأتسملا ىلع قيرطلا عطق

 . دمحأو يعفاشلا لاق هبو :ش ( دحاو لك قح يف باصنلا لامك ):م يرودقلا ىأ :ش

 وبأو رذنملا نبا لاق هبو « زرحلا طرتشي ال امك باصنلا طرتشي ال - هللا همحر- كلام دنعو

 ىأ :ش ( رطخ هلام هلوانتب الإ ) :م قيرطلا عطاق قرط ىأ :ش ( هقرط حابتسي اليك ):م لوألا

 . هتمیق اوردق

 ةيآلا : ةدئاملا ) € فالخ نم مهلجرأو مهيديآ عطقت نأ » : ىلاعت هلوق نم ىأ :ش ( دارملاو ) :م

 ةيانجلا هذه نألو « هيف ملعلا لهأل فالخ الو :ش ( ىرسيلا لجرلاو ىنميلا ديلا عطق ) :م ( ۳

 .اذكه نيتقرسلا يف مكحلاو « نيتقرسلاك تراص اهتشحافل

 دحلا اذه ظلغت انلق . نيتقرسلاك هنأل « نيرشع دحاو لك باصن نوكي نأ يغبني ليق نإف

 . لاملا ةرشكب ال هلوسرو هللا ةبراحم مهلعف ظلغت رابتعاب

 ال ةعوطقم وأ ءالش ىنميلا هدي تناك اذإ اذهلو :ش ( ةعفنملا سنج تيوفت ىلإ يدؤي اليك ) :م

 يف يعفاشلا لاقو . ةياور يف دمحأ لاق هبو « ةعفنملا سنج تيوفت هيف نأل « ىرسيلا هدي عطقت

 هلجر تعطق ةعوطقم ىنميلا هدي تناك ولو « قراسلا يفامك ناتياور اهعطق يف لشلا ديلا

 فالخ الو ‹ طقف ىنميلا هدي تعطق ةعوطقم ىرسيلا هلجرو نيتحيحص هادي تناك ولو « ىرسيلا

 . هيف

 ةيآلا نم :ش ( هانولت ال ) :م الام اوذخأي ملو اولتق نإو هلوقب :ش ( اهانيب امك ةثلاثلا ةلاحلاو ) :م
 ول ىتح ) :م دحلا ثيح نم قيرطلاا عاطق لتقي ةلاحلا هذه يف نيعلا :ش ( ًادح نولتقيو ) :م ةيركلا

 لخدي الف عرشلا قح دحلا نأل ىأ :ش ( عرشلا قح هنأل « مهوفع ىلإ تفتلي ال مهنع ءايلوألا ىفع

 . ملعلا لهأ عيمج هيلعو «وفع
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 مهلتقو ‹ فالخ نم مهلجرأو مهيديأ عطق ءاش نإ رايخلاب مامإلاف لاملا اوذخأو اولتق اذإ ةعبارلاو
 ‹«عطقی الو بلصی و لتقی :-هللا همحر- دمحم لاقو ‹ مهبلص ءاش نإو مهلتق ءاش نإو مهبلصو

 دحك دحلا باب يف سفنلا يف لخدي سفنلا نود ام نألو « نيدح بجوت الف ةدحاو ةيانج هنأل

 ىلع نمألا تيوفت وهو « اهببس ظلغتل تظلغت ةدحاو ةبوقع هذه نأ امهلو . مجرلاو ةقرسلا
 يف اناك نإو ءًادحاو ًادح ىربكلا يف اًعم لجرلاو ديلا عطق ناك اذهلو « لاما ذخأو لتقلاب يهانتلا

 بلصلا نيب رييختلا باتكلا يف ركذ مث . دحاو دح يف ال دودحلا يف لخادتلاو « نيدح ىرغصلا

 ۰ هکرتو

 مهيديأ عطق ءاش نإ راي اب مامإلاف لاملا اوذخأو اولتق اذإ ) :م ةعبارلا ةلاحلا ىأ :ش ( ةعبارلاو ) :م

 . مهبلص ءاش نإو ‹ عطق ريغ نم ينعي :ش ( مهلتق ءاش نإو مهبلصو مهلتقو فالخ نم مهلجرأو

 وهو :ش ( مهبلص ءاش نإو ) :م عطق ريغ نم مهلتق ءاش نإو مهبلص ءاش نإ «يودزبلا عماج» يفو

 دب ال : فسوي وبأ لاقو . رفز لوق وهو « ةياور يف دمحأ لاق هبو « فسوي يبأو ةفينح يبأ لوق
 . بلصلا نم

 :م قيرطلا عطق نأل ىأ :ش ( هنأل « عطقي الو بلصي وأ لتقب - هللا همحر - دمحم لاقو ) :م
3 . 

 يف سفنلا يف لخدي سفنلا نود ام نألو « نيدح بجوت الف ) :م قيرطلا عطق يهو :ش ( ةدحاو ةيانج)

 لتقلا نأل « ريغ ال مجري هنإف نصحم وهف ىنز اذإ قراسلا نإف :ش ( مجرلاو ةقرسلا دحك دحلا باب

 . دمحم عم فسوي وبأ عماجلا حورشو طسابملا نم ةياورلا ةماع يفو « هلك كلذ ىلع يتأي

 اهنإ ثيح نم :ش ( ةدحاو ةبوقع هذه نأ ) :م فسوي يبأو ‹ةفينح يبألو يأ :ش ( امهلو ) :م

 :م ةياهنلا ىلع يأ :ش ( يهانتلا ىلع نمألا تيوفت وهو اهببس ظلغتل تظلغت ) :م اهنكل قيرطلا عطق

 يف اعم لجرلاو ديلا عطق ناك ) :مةدحاو ةبوقعاهنوكل ىأ :ش ( اذهلو « لالا ذخأو « لتقلاب)

 ءنيدح ىرغصلا يف اناك نإو ًادحاو ادح) :م قيرطلا عطق يهو « ىربكلا ةقرسلا يف ىأ :ش (یربکلا

 دح لتقلاو عطقلا وهو :ش ( دحاو دح يف ال ) :م دودحلا يف نوكي اغإ :ش ( دودحلا ېف لخادتلاو

 . نالحخادتي الف دحاو

 . لتقلا ىلع رصتقي نأ يضاقلل زجي ملآدحاو ًادح اناك ول : تلق نإف

 لتقلاب أدتبا اذإف ‹ لتقلاو عطقلا نيب ام ىلع بجاوب سيل بيترتلا نأل كلذ زاج اغنإ :تلق

 يف ةدئاف ال هنأل « يقب ام كرت تامف ةدلج نيسمحخ برض اذإ ينازلاك هتدئاف مدعل عطقلا طقس

 .هماقعتإ

 بلصلا نيب رييختلا ) :م هرصتخم يف ىأ :ش ( باتكلا يف ) :م يرودقلا ىأ :ش ( ركذ مث ) :م

 . ةياورلا رهاظ وهو مهبلص ءاش نإو «مهلتق ءاش نإو هلوق وهو :ش ( هک رتو
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 هب ربتعيل ريهشتلا دوصقملاو ‹ هيلع صوصنم هنأل « هك رتي ال هنأ -هللا همحر- فسوي يب نعو

 ًايح بلصيو : لاق مث « هيف ريختبف بلصلا يف ةغلابملاو لتقلاب ريهشتلا لصأ لوقن نحنو . هريغ

 همحر- « يواحطلا نعو -هللا همحر- يخركلا نع هلثمو ‹« تومي ىتح نعطيو هنطب جعيو
 غلبأ هجولا اذه ىلع بلصلا نأ حصألا وهو لوألا هجو . ةلثملا نع ايقوت بلصي مث لتقي هنأ -هللا

 ‹ هب سانلا ىذأتيف اهدعب ريغتي هنأل « مايأ ةثالث نم رثكأ بلصي الو . هب دوصقملا وهو عدرلا يف

 عطقتب ىتح ةبشخ ىلع كرتي هنأ -هللا همحر- فسوي يبأ نعو

 بلصلا كرتي ال ىآ :ش ( هكرتي ال ) :م مامإلا ى :ش ( هنآ - هللا همحر -فسوي يبأ نعو ) :م

 : ةدئاملا) € اوباصي وأ : ىلاعت هلوق وهو :ش ( هيلع صوصنم ) :م بلصلا نأل ىأ :ش ( هنأل ) :م

 . هللا امهمحر- دمحأو يعفاشلا لاق هبو :ش ( هريغ هب ربتعيل ريهشتلا دوصقملاو) :م ( ١ ةيآلا

 ريختيف بلصلا يف ةغلابملاو ) :م لتقلاب لصحي ىآ :ش ( لتقلاب ريهشتلا لصأ لوقن نحنو ) :م

 ىأ :ش ( اًح بلصيو ) :م يرودقلا ىأ :ش ( لاق مث ) :م بلصلا يف مامإلا ريختيف ىأ :ش ( هيف

 حتفلاب لعفي لعف باب نم قشت ىأ :ش ( هنطب جعبيو ) :م اًيح هنوك لاح قيرطلا عطاق بلصي

 . يرودقلا لوق اهنمو « اهقش ضرألا جعب لاقي « امهيف

 :م يح وهو هبلصي لاق هنأ فسوي يب نع يورو : فسوي يبأ نع يسخرسلا ىكح
 . توي ىتح ضخضخيو رسيألا هيدث تحت لاق ةرمو :ش (تومي یتح ) :م هتبل يف :ش (نعطیو)

 ىلإ عمجلملا مزالتو جعبيو هلوقب قلعتم حمرب «ريغصلا عماجلا حرش» يف ثيللا وبأ هركذ اذك
 نع يورو فسوي يب نع يور ام لثمو يأ :ش ( -هللا همحر - يخركلا نع هلثمو ):م توي نأ

 . يخركلا نسحلا يبأ حيشلا

 ء اهنعًازارتحا يآ :ش ( ةلئملا نع ايقوت بلصي مث لتقي هنأ - هللا همحر - يواحطلا نعو ) :م

 . - هللا امهمحر- دمحأو يعفاشلا لاق هبو « ةلغملا نع ىهن ايب يبنلا نأل

 نأ ) :م حصألا وه لوألا يأ :ش ( حصألا وهو ) :م اًيح بلصي هب دارأ :ش ( لوألا هجو ) :م

 :م بلصلاب يأ :ش ( هب دوصقملا وهو ) :م هب رجزلا يأ :ش ( عدرلا يف غلبأ هجولا اذه ىلع بلصلا

 :ش ( هب سانلا ىذاتيف ) :م مايأ ةثالث دعب يأ :ش ( اهدعب ريغتي هنأل « مايأ ةثالث نم رثكأ بلصي الو)

 . حصألا يف يعفاشلا لاق هبو

 هب لصحي اب تقوي هنأ حيحصلا : هباحصأ لاقو « بلصلا يف تقوي مل هنأ دمحأ نعو

 ال ريهشتلا نإف «كلذك سيلو ينغملا يف ةمادق نبا هركذ ليلد ريغب مايأ ةثالثب تيقوتلاو « ريهشتلا

 . امهريغو ةبزملا ةلهمو رايخلا ةدم يف امك ثالثلاب ةرمف « ةداع ليلقلا نامزلاب لصحي

 عطقتي ىتح ةبشخ ىلع كرت ) :م بولصملا نأ يأ :ش ( هنأ -هللا همحر-فسوي يبأ نعو ) :م
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 عطاقلا لتق اذإو لاق . ةبولطم ريغ ةياهنلاو « هانركذ اب رابتعالا لصح انلق . هريغ هب ربتعيل طقسيو
 يرجأ مهدحأ لتقلا رشاب نإف . هانيب دقو « ىرغصلا ةقرسلاب ًارابتعا هذخأ لام يف هيلع نامض الف

 اذإ ىتح « ضعبلل ًاءدر ضعبلا نوكي نأب ققحتت يهو « ةبراحملا ءازج هنأل « مهعمجأب مهيلع دحلا

 وأ رجحب وأ اصعب ناک نإ لتقلاو مهنم دحاو نم لتقلا طرشلا امنإو « مهيلإ اوزاحنا مهمادقأ تلز

 « ةراملا لتقب قيرطلل اعطق عقي هنأل « ءاوس وهف فيسب

 عطاقلا لتق اذإو :لاق ) :م رجزلا يفن دوصقملا نأل :ش ( ةبولطم ريغ ةياهنلاو ) :م ماي ةثالث بلصلاب

 امك لاملا ةمصع طقس ميقأ ال دحلا نأل :ش ( ىرغصلا ةقرسلاب ًارابتعا هذخأ لام يف هيلع نامض الف

 . ىرغصلا ةقرسلا يف فالخلا عم نامضلا يأ :ش ( هانيب دقو ) :م ةقرسلا يف

 :ش ( مهعمجأب مهيلع دحلا ىرجأ ) :م قيرطلا عاطق دحأ يأ :ش ( مهدحأ لتقلا رشاب نإف ) :م

 الف انزلا دحك لصفلا ىرج هنألو « ءدرلا ال رشابملا دحي : يعفاشلا لاقو . دمحأو كلام لاق هبو

 . رشابملا ريغ ىلع بجي

 اًنوع يأ :ش ( ًءدر ضعبلا نوكي نأب ققحتت يهو ءةبراحملا ءازج هنأل ) :م لكلا ىلع بجي : انلق
 اًنيش انه حارشلا درت ملو « مهيلإ اومضنا يأ :ش ( مهيلإ اوزاحنا مهمادقأ تلز اذإ ىتح « ضعبلل ) :م

 . مهيلإ اومضنا مهلوق ىلع

 ىلإ عجار مهيلإ هلوق يفو هيف ريمضلاو «مهمادقأ نع ةيانك مهمادقأ تلزاذإ : هلوقف

 عجرياوزاحنا هلوق يف ريمضلاو . ةبراحملا ءازج هلوق هيلع لدي « لاتقلا نورشابي نيذلا نيبراحملا

 . عمجلاو دحاولا هيف يوتسي ءدرلا نأل « ءدرلا ىلإ

 - ؟ مهنورفسو مهنوسعم مهيلإ ءدرلا رامس مازنإلا - ىلإ نيبراحملا رمأ نإ ذإ ىنعملا لصاحو
 . ةمينغلا يف نيمناخلا عم نوكرشي كلذكف

 « اَعيمج نولتقيف لكلاب لصح لتقلا نم هنكي نأل :ش ( مهنم دحاو نم لتقلا طرشلا اغنإو ) :م

 لتقلاو « ديلاب لصح لتقلا نيكعت نأل كلذو « ءاوس مكحلا يف رشابي ملو رشاب نمو لصألا ظفلو

 ًادح بجو هلوق نأل هذهو « اعيمج نولتقيف دجو دقو لتقلا مهنم دجو اذإ قيرطلا عاطق دح
 . ءاوس لتقي مل نمو لتق نم راصف « ةاواسملا ربتعي ملف اصاصق ال مهيلع

 عقي هنأل « ءاوس وهف فيسب وأ رجحب وأ اًصعب ناك نإ ) :م قيرطلا عاطق لتق يأ :ش ( لتقلاو ) :م

 الف صاصق ال دح هنأل ليق ‹ قيرطلا عطاق لتق ءيش يأب ينعي :ش ( ةراملا لتقب قيرطلل اًعطق

 ' .رشابملا ريغ لتقي اذهلو « ةاواسملا يضتقي
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 امن هنم شرألا ذخأو صاصقلا هيف اميف هنم صتقا حرج دقو الام ذخأب ملو عطاقلا لتقي مل نإو

 هانركذ ام وهو دبعلا قح رهظف « ةيانجلا هذه يف دح ال هنأل « ءايلوألا ىلإ كلذو « شرألا هيف

 امل هنأل « تاحارحجلا تلطبو فالخ نم هلجرو هدي تعطق حرج مث الام ذخأ نإو يلولا هيفوتسيف

 ذخأ نإو « لاملا ةمصع طقسي امك « دبعلل اقح سفنلا ةمصع تطقس ىلاعت هلل اقح دحلا بجو

 ال ةيانجلا هذه يف دحلا نأل « هنع اوفع اوءاش نإو « هولتق ءايلوألا ءاش نإف لتق دقو بات امدعب

 لاملا در ىلع فقوتت ةبوتلا نألو ٠ صنلا يف روك ذملا ءانثتسالل ةبوتلا دعب ماقي

 هيف اميف هنم صتقا حرج دقو الام ذخأب ملو ) :م قيرطلا عطاق يأ :ش ( عطاقلا لتقي مل نإو ) :م

 ىلإ ) :م شرألا ذخأو صاصقلا ءافيتسا يأ :ش ( كلذو ‹ شرألا هيف ام هنم شرألا ذخأو صاصقلا

 ( هانرکذ ام وهو ) :م لاملاو سفنلا يف يأ :ش ( دبعلا قح رهظف ةيانجلا هذه يف دح ال هنأل ءايلوألا

 اميف يلولا صاصقلا يفوتسي يأ :ش ( يلولا هيفوتسيف ) :م شرألاو صاصقلا دبعلا قح يأ :ش
 . صاصقلا هنم عاطتسم

 ذحخؤي رهاظلا ىف هيف صاصق ال ركذلا وأ راسيلا اوعطق اذإ امك « ةثالثلا ةمئألا تلاق هبو

 نأل « اًقافتا صاصق ةفشحلاو ةقيقحلا يفو لصألا نم عطق اذإ اميف ةفينح يبأل اًالخ ‹ شرألا

 اهوعلقو نيعلااوبرض اذإ اذكو ‹ صاصق ال ثيح ةفشحلا ضعب عطق اذإ الإ مولعم عطقلا عضوم

 ناك ال صاصقلا هيفف اهرصب بهذف ةمئاق نيعلا تناك اذإ الإ « شرألا ذخؤيو هيف صاصق ال

 ذئنيحف ترضخا وأ ترمحا وأ تدوسا اذإ الإ نسلا يف الإ مظع يف صاصق ال كلذك « ةلثامملا

 نألل :ش ( تاحارحلا تلطبو فالخ نم هلجرو هدي تعطق حرج مث الام ذخأ نإو ) :م. شرألا بجي

 اًقح سفنلا ةمصع تطقس ىلاعت هلل اًح دحلا بجو ام هنأل ) :ماندنع ناعمتجيأل نامضلاو دحلا

 عطقلا نأل « لاملاو سفنلا ةمصع لطبي ال ةثالثلا ةمئألا دنعو :ش ( لاملا ةمصع طقسب امك ءدبعلل

 ( لتق دقو بات امدعب ) :م قيرطلا عطاق يأ :ش ( ذخأ نإو ):م . مهدنع ناعمتجي نامضلا عم

 دحلا نأل « هنع اوفع اوءاش نإو « هولتق ءايلوألا ءاش نإف ) :م ةديدحب ًادمع لتق دق هنأ لاحلاو يأ :ش

 اوبات نيذلا الإ : یلاعت هلوق وهو :ش ( صنلا يف روكذملا ءانثتسالل ةبوتلا دعب ماقي ال ةيانحلا هذه يف

 الب هيف دبعلا قح رهظ ةبوتلاب دحلا لطب املف « ١١( ةيآلا : ةدئاملا) € مهيلع اوردقت نأ لبق نم

 .فالخ

 الإ نوقسافلا مه كئلوأ :  هلوق يف هريظن انه اه ( اوبات نيذلا الإ :  هلوق نأب ضرتعاو

 ناتلمج امهنم لك ذإ 4 ميظع باذع ةرخآلا يف مهلو $ هلوق قايس نوكي فيكف «  اوبات نيذلا

 ‹ حلصي ال 4 نوقسافلا مه كئلوأو : هلوق نأب : بيجأو . نيتلماك نيتلمج ىلع اتفطع ناتلماك

 . € ميظع باذع ةرخآلا يف مهلو > هلوق فالخب

 لام بصغاذإ ملاظلا نأل « لالا ذخأ اذإ امي ينعي :ش ( لاما در ىلع فقوتت ةبوتلا نألو ) :م
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 كلهتسا وأ هدي يف كله اذإ نامضلا بجيو

—— 
 درب الإ عفترت ال ةبصعلا كلت نأل «لاملا دري ملام هناسلب ةرم فلأ بات نإو اًباث نوكي ال دحأ

 .لاملا

 (هلثم يف عطق الو ) :م عفارتلا لبق لاملا ىدأ اذإ قراسلاك دحلا هنع لطب ذخألا لبق لاملا در املف

 يلولا يفوتسي ىتح « لام لاو سفنلا يف دبعلا قح رهظف ) :م هيف طرش يهو ةموصخل ا عاطقنال :ش

 در «طيحملا»و «طوسبملا» يفو :ش ( كلهتسا وأ هدي يف كله اذإ نامضلا بجيو وفعي وأ صاصقلا

 .دحلا طقسيف « مامإلا دنع ةيرجلا روهظ لبق هيلإ لاملا درب هتموصخ تعطقنا دقو

 ال : ليق :هيف نورحأتملا فلتحا دقف « اًصن بتكلا يف هركذي مل لاما اودري ملو اوبات اذإ امأ

 راشأ هيلإو طقسي :ليقو . ةبوتلا سفنب طقست ال اهنإف « دودحلا رئاس ىلع هنإف« دحلا طقس

 يف ءانئتسالاو صنلا يف ءانئتسالا ‹ ىربكلا ةقرسلا يف طقسي دحلا نأ لصألا يف دمحم

 . لوق يف يعفاشللو ةياور يف دمحأو كلامو اندنع ةبوتلاب طقسي ال فذقلا دودحلا رئاسو هريغ

 مكنم اهنايتأي ناذللاو > : ىلاعت هلوقل طقسي لوق يف يعفاشلاو ةياور يف دمحأ لاقو

 ةيآلا : ةبوتلا) € هيلع بوتي هللا نإف حلصأو هملظ دعب نم بات نمف $ : ةقرسلا دح يف لاقو

 . براحملا دحك ةبوتلاب طقسيف هللا قح هنألو «( ۹

 ًازعام مجر ةا يبنلاو « هريغو تباشلا يف ماع «(اوعطقاف) ( اودلجاف > :هلوق انلق

 هاتأف مهتبوت اب يبنلا ملعو ريظنلا نوبلطب ام اوراص دقو ةقرسلاب ىتأ يذلا عطقو ةيدماغلاو

 باب دعب دحأ لك هيلع ردقي هنأل ‹ لتقلاو نيميلا ةرافكل ةبوتلاب طقسي ملف ةراغل دحلا نآلاو ءدحلا

 . دحلا

 رصي مل دحلا نأ ىلع لدت ةيناثلا ةيآلاو « مالسإلا ءدب يف ناك وه ‹ ةخوسنمف ةيآلا امأو

 . هريغ يف صن ىجي ملو صنلاب طقسيف عاطقلا دح امأو ‹« هوتعملل اًقحتسم

 عم لاملا در ىلع فقوتت ةبوتلاب ال ةيادهلا بحاص لوق ضفر رسيلا : تلق نإف يزارتألا لاقو

 هدي ىف كلهي فيك لاملا در اذإ هنأل ‹ كلهتسا وأ هدي يف كله اذإ نامضلا بجيو هلوق

 كله اذإف « هتوبث ةحص ةمالع ضعبلا درو « ضعبلا روزعم ضعبلا كلهي نأ نكي : تلق

 طوقس يف ةهبش كلذ نوكي هتوبث ةحص ةمالع دوجو دعب هكلهتسا وأ « هنم نكمتلا لبق يقابلا

 . لاملا بجيف « دحلا
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 « نيقابلا نع دحلا طقس هيلع عوطقملا نم مرحم محر وذ وأ نونجسم وأ يبص عاطقلا يف ناك نإو
 همحر- فسوي يبأ نعو . -هللا امهمحر- رفزو ةفينح يبأ لوق نونجملاو يبصلا يف روكذمل اف
 ءدرلاو لصأ رشابملا نأ هل . ىرغصلا ةقرسلا اذه ىلعو « نوقابلا دحبي ءالقعلا رشاب ول هنآ-هللا
 سكعني هسكع يفو « عبتلا يف للخلاب رابتعا الو « فلكملا لقاعلا ةرشابم يف للخ الو « عبإت

 هنآ امهلو . مكحلاو ىنعملا

 نأ زوجيو « متي الف لاملا عيمج در ىلع ةفقوتم ةبوتلا ببس الول متي اإ اذه : لمكألا لاقو

 . خياشملا نم رخآلا ضعبلا لوق ىلع وه امنإ عضوملا اذه لاقي

 ( نيقابلا نع دحلا طقس هيلع عوطقملا نم مرحم محر وذ وأ نونجم وأ يبص عاطقلا يف ناك نإو ) :م

 هركذ يذلا اذهو « يبص مهيف ناك نإو هظفل نأ الإ « هرصتخم يف يرودقلا ةلأسم هذه :ش
 ةفينح يبأ لوق نونجملاو يبصلا يف روكذملاف ) :م فنصملا لاقو . انباحصأ نع ةياورلا رهاظ يرودقلا

 نم يأ :ش ( نوقابلا دحي ءالقعلا رشاب ول هنأ -هللا همحر - فسوي يبأ نعو . - هللا امهمحر -رفزو
 لاق هنأ ةيادهلا بحاص نم بجعلاو : يزارتألا لاقو . نيقابلا ءالقعلا نم لتقلا اورشابي مل نيذلا

 نأ سايقلا ناكو . رفزو ةفينح يبأ لوق نونجملاو يبصلا يف روكذملاو لاق نأ دعب فسوي يبا نعو
 كلذب رصن وبأ خيشلا حرص دقو . ةفينح يبأ عم هلوقو دمحم لوق ركذي ملو فسوي وبأ لوقي
 . یھتنا

 فسوي يبأ دنعو يخركلا رصتخمل هحرش يف ركذ يرودقلا نأل ‹ بجع هبجعل : تلق

 دعب هنع ةياور فسوي ىبأ لوق نوكي نأ لمتحيو « فسوي يبأ نع هظفلب ةيافك يف يقهيبلا ركذو
 ۰ ٠ . ةفينح يبأ عم ناك نأ

 يلو نإ ىرغصلا ةقرسلا مكح فالخلا اذه ىلعو يأ :ش ( ىرغصلا ةقرسلا اذه ىلعو ) :م
 . نونجملاو يبصلا الإ اوعطق امهريغ ىلو نإو « عاملا جارخإ نونجملا وأ يبصلا

 يآ :ش ( عبات ءدرلاو « لصأ رشابملا نأ) :م - هللا همحر- فسوي يبل يآ :ش ( هل ) :م

 رابغعا الو « فلكملا لقاعلا ةرشابم يف للخ الو ) :م عبات نيعملا يأ ءدرلاو « لعفلا يف لصأ رشابملا

 عبتلا نع دحلا طوقسو < امهنم حيحصلا دصقلا مدعل نونجملا وأ يبصلا وهو :ش ( عبتلا يف للحل اب
 . عوبتملا نع هطوقس بجوي ال

 مكحلا :ش ( مكحلاو ىنعملا سكعني ) :م نونجملا وأ يبصلا رشابي نأ وهو :ش ( هسکع يفو ) :م

 نم طوقسلا بجوي دحلا نع هطوقس نأ يهو ةلعلا وه ىنعملاو « نيقابلا ىلع بجي ال نأ وه
 . عبتلا

 :م قيرطلا عطق نأ يأ :ش ( هنأ ) :م - هللا امهمحر- دمحمو ةفينح يبألو يأ :ش (امهلو ) :م
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 ال هبو ءةلعلا ضعب نيقابلا لعف ناك ًابجوم مهضعب لعف عقي مل اذإف « لكلاب تماق ةدحاو ةيانج

 لالا ناک اذإ هلیوأت ليق دقف مرحملا محرلا وذ امآو . دماعلا عم ئطاخلاك راصف مكحلا تبشثي

 يف عانتمالاف  هانركذ ام ىلع ةدحاو ةيانجلا نأل قلطم هنأ حصاألاو « مهيلع عوطقملا نيب اكر تشم

 يف عانتمالا نأل « نماتسم مهيف ناك اذإ ام فالخب « نيقابلا قح يف عانتمالا بجوي ضعبلا قح

 زرح ةلفاقلاو ‹ زرحلا يف للا عانتمالا انه امأ « هصخي وهو ةمصعلا يف للخ هجو نم هقح

 ‹ هانركذ ام ىلع دبعلا قح روهظل ؛ ءايلوألا ىلإ لتقلا راص دحلا طقس اذإو «دحاو

 نيقابلا لعف ناك ) :م ةهبشلا ناكل :ش ( اًبجوم مهضعب لعف عقت مل اذإف « لكلاب تماق ةدحاو ةيانج)

 اذإ امك :ش ( دماعلا عم ئطاخلاك راصف « مكحلا تبثي ال ) :م ةلعلا ضعبو يأ :ش ( هبو « ةلعلا ضعب

 بجي ال امهنم تامو اعم نامهسلا هباصأف ًأطخ رخآ هامرو ادمع ناسنإ ىلإ اًماهس لجر یمر

 . دماعلا قح يف ةهبش ثروم ىطخملا لعف نوكيف دحاو لعفلا نأ ال دماعلا ىلع صاصقلا

 همحر- يسيرادلا يزارلا ركب وبأ هلاق يذلا :ش ( هليوأت ليق دقف مرحملا محرلا وذ امأو ) :م

 محر وذ قيرطلا عاطق :ش ( مهيلع عوطقملا نيب اكرتشم لاما ناك اذإ ) :م ةلأسملا ليوأت لاق هنإف -هللا

 دحلا بجي الف « نيقابلا بيصن يف ةهبش ريصيف « محرلا يوذ بيصن رابتعاب دحلا بجي ال مرحم

 . نيقابلا قح يف عني ةبارقلا ببس مهدحأ قح يف عنتما اذإف «دحاو ءيش ذوخأملا نأل « مهيلع

 نإو ‹ كلذكف مرحملا محرلا يذ نم الإ لالا ذخأي مل نإف مهنيب اكرتشم لام لا نكي مل اذإ امأف

 يأ :ش ( قلطم هنأ حصألاو ) :م يبنجألا نم ذوحخأملا لالا رابتعاب نودحي هريغ نمو هنماوذخأ

 ءيش عاطقلا قح يف ةلقاعلا عيمج لام نأل « لاح لكب نودحي ال مهنإو « هقالطإ ىلع زرحم

 هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( هانركذ ام ىلع ةدحاو ةيانحلا نأل ) :م ةلقاعلا وهو دحاو زرحم هنأل « دحاو

 ضعبلا قح يف ) :م دحلا عانتما يأ دعب :ش ( عانتمالاف ) :م لكلاب تماق ةدحاو ةيانج هنأ امهلو

 . مكحلا هيلع بترتي ةلعلا ضعب نأل :ش ( نيقابلا قح يف عانتمالا بجوي

 لاقي نأب ردقم لاؤس باوج اذهو « ةلقاعلا يف يأ :ش ( نمأتسم مهيف ناك اذإ ام فالخب ) :م

 ةلقاعلا يف اذه دوجو مث « مرحملا محرلا يذ ىلع عطقلاك دحلا بجوي ال نمآأتسملا ىلع عطقلا

 نمأتسملا فالخب هلوق هنع باجأف ‹ اًضيأ نمأتسملا دوجو دحلا طقسي نأ يغبنيف « دحلا طقسي

 نم ) :م نمأتسملا ىلع عطقلا يف دحلا عانتما يأ :ش ( هقح يف عانتمالا نأل ) :م ةلقاعلا يف هدوجول

 ‹ هصخي وهو ) :مهلوق ینعم وهو « هب صاخ وهو هلام ةمصع يف يأ :ش ( ةمصعلا يف للخ هجو

 ( دحاو زرح ةلفاقلاو ) :م نمأتسملا صخي ةمصعلا يف للخلا يأ :ش (زرحلا يف للخل عانتمالا انه امأ

 . هيف تنكمت ةهبشلاو :ش

 ىلإ هب راشأ :ش ( هانركذ ام ىلع دبعلا قح روهظل ءايلوألا ىلإ لتقلا راص دحلا طقس اذإو ) :م
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 ؛ دحلا بجي مل ضعبلا ىلع قيرطلا ةلفاقلا ضعب عطق اذإو . اوفع اوءاش نإو ‹ اولتق اوءاش نإف

 نيب وأ رصملا يف ًاراهن وأ اليل قيرطلا عطق نمو . ةدحاو رادك ةلفاقلا تراصف «دحاو زرحلا نأل

 لوق وهو « قيرطلل اعطاق نوكي سايقلا يفو . اناسحتسا قيرطلا عطاقب سيلف ةريحلاو ةفوكلا

 جراخ ناك اذإ بجي هنآ -هللا همحر- فسوي بأ نعو . ةقيقح هدوجوب -هللا همحر- يعفاشلا

 عاطق مهف هب ًاليل وأ حالسلاب ًاراهن اولتاق نإ هنعو . ثوغلا هقحلب ال هنأل هبرقب ناك نإو رصملا

 عطقب قيرطلا عطق نإ :لوقن نحنو . يلايللاب ئطبي ثوغلاو « ثبإلب ال حالسلا نأل « قيرطلا

 ‹ هنم برقيو رصملا يف كلذ ققحتي ب الو ءةراملا

 ضعب عطق اذإو ) :م مهل قحلا نأل :ش (اوفع اوءاش نإو «اولتق اوءاش نإف ) :م ةدحاو ةيانجلا نأل هلوق

 ولامك :ش ( ةدحاو رادك ةلفاقلا تراصف « دحاو زرحلا نأل « دحلا بجي مل ضعبلا ىلع قيرطلا ةلفاقلا

 نإ لاملا درو ادمع لتق نإ صاصقلا بجو دحلا بجي مل اذإف « اهيف قراسلا نكس راد نم قرس
 . كلهتسا وأ كله نإ نامضلاو مئاق وهو هذحخأ

 ةفوكلا نيب قيرطلا عطق وأ يأ :ش ( ةفوكلا نيب وأ رصملا يف راهن وأ اليل قيرطلا عطق نمو ) :م

 . ةفوكلا لزانم لوأ يهو رذنملا نب نامعنلا اهنكسي ناك يتلا يهو :ش ( ةريحلاو ) :م

 عطاقب سيلف ) :مةفوكلا نم ليم سأر ىلع ةنيدم ءاحلا رسكب ةريحلا : ةعيرشلا جات لاقو

 (ةقيقح هدوجوب - هللا همحر - يعفاشلا لوق وهو « قيرطلل اعطاق نوكي سايقلا يفو « اًناسحتسا قيرطلا

 . ةقيقحلا ثيح نم عطقلا دوجوب يأ :ش

 برقب يأ :ش ( هبرقب ناك نإو رصملا جراخ ناك اذإ بجي هنآ - هللا همحر - فسوي يب نعو ) :م

 ٠ سوب يبأ نعو يآ: ( هنعو )م ةناغإلا نم مساعد سش ۲ ثوشلا تحلي ال تلا م را

 اليل اولتاق وأ ا دش اا س کیر الف ین ارا دالا

 وحش قحتتسم يلايللا يمس برعلاو :ش ( يللا طب ٹوغلاو ) :ءبابلالا نم :ش ( ٹیلی ال حالسلا

 . عطقلا

 يفو « ثوغلا هقحلي ال عضوم يأ يف ةبراحملا تبثي انباحصأ رثكأ لاقو : يعفاشلا لاق هبو

 . ةبراحملا ققحتب ءارحصلا مكح اهمكح اهلهأ لعف يتلا ىوقلا نأ «يواحلا» يف ركذ ةيلحلا

 يتلا عضاوملا يف ذ رصملا طسو امأو « كلذكف ازاهج اهيحاون دصق نمف رابكلا راصمألا امأو

 ناهجو هيف اهوبهنف ارود وأ اهوبهنو اهناقوس اوبسك اذإ مهرودو مهقاوسأ يف اهيف سانلا رثاكتي

 يف يأ :ش (هنم برقيو رصملا يف كلذ ققحتي الو ةراملا عطقب قيرطلا عطق نإ لوقن نحنو ) :م
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 نوسبحيو نوبدؤيو قحتسملا ىلإ قحلل الاصيإ لاملا درب نوذخؤي ثوغلا قوحل رهاظلا نأل
 ىلع ةيدلاف هلتق ىتح الجر قنخ نمو «انيب امل ءايلوألا ىلإ هيف رمألاف اولتق ولو . ةيانجلا مهباکترال

 ءاش نإ تايدلا باب يف نيبنسو « لقفملاب لتقلا ةلأسم يهو -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع هتلقاع

 هرش عفديف داسفلاب ضرألا يف ًايعاس راص هنأل « هب لتق ةرم ريغ رصملا يف قنخ نإو . ىلاعت هللا

 . ملعأ هللاو « لتقلاب

 نوسبحيو نوبدؤيو «قحتسملا ىلإ قحلل الاصيإ لاملا درب نوذخؤي « ثوغلا قوحل رهاظلا نأل ) :م رصلا
 رهظ نأل < اوفع وأ اًحلص وأ اًصاصق :ش ( ءايلوألا ىلإ هيف رمألاف اولتق ولو « ةيانجلا مهباكترال

 ‹ هيلع ىوتفلاو « دبعلا قح روهظب هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( انيب امل ) :م دحلا بجي مل ثیح مهقح

 . يعفاشلا باحصأ نم لافقلا هراتخاو « سانلا ةحلصمل فسوي يبأ لوقو

 بجوي هنأل :ش ( -هللا همحر - ةفينح يبأ دنع هتلقاع ىلع ةيدلاف هلتق ىتح الجر قنخ نمو ) :م
 هللا ءاش نإ تايدلا باب يف نيبنسو « لقئم اب لتقلا ةلأسم يهو ) :م هلوقب هيلإ راشأ « لقثم اب صاصقلا

 . :ش ( یلاعت

 اذك «نوكسلاب لاقي الو « نونلا رسكب قنخلا هردصمو « هقنخ رصمب يأ :ش ( قنخ نإو ) :م

 نأل « اًقيفختو اعامس ديدشتلاب قنخ : يزارتألا لاق :ش ( ةرم ريغ رصملا يف ):م ىلإ رافلا نم

 . رشلل ليعفتلا

 ببسب يآ :ش ( هب لتق ) :م ديدشتلا ىلإ ةجاح الف « ةرم ريغ هلوق نم ديفتسا ريثكتلا : تلق

 هعامس ليقث «يفاكلا» يفو :ش ( لتقلاب هرش عفديف داسفلاب ضرألا يف اًيعاس راص هنأل ) :م قنخلا

 . ةنتف وذ هنأل ‹نم

 تلاق هبو لاملا نمضو نلتق لاملا نذخأو قيرطلا نم هلوق ‹ نورشع : « طيحملا» يفو

 يبآ دنع ةآرملا نود لاجرلا لتقيو لاجرلا لتقي ملو تذخأو تلتق ةأرما مهيف تناك ولو « ةثالثلا

 اعطاق جرخ « اًضيأ لاجرلا نع دحلا طقسي دمحم دنعو « اًضيأ ةأرملا لتقت ةثالثلا دنعو « ةفينح

 نم لجر مدق ولو « مهيلع ءيشال هولتقف سانلا هلبقتساف سانلا لاومأ بلسي نأ ىلع قيرطلل
 . ( ملعا هللاو ) :م مهيلع ةيدلا تناك هولتق مث قيرطلا عطق ىلع همدقي ال عضوم ىلإ عاطقلا
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 رسلا بانک

 . هيزاغم يف هيي يبنلا ريسب صتخت عرشلا يفو « رومألا يف ةقيرطلا يهو « ةريس عمج : ريسلا

 هلوقلف ةيضرفلا امأ « نيقابلا نع طقس سانلا نم قيرف هب ماق اذإ ةيافكلا ىلع ضرف داهجلا :لاق

 « (١۳ةيآلا:ةبوتلا) (ةفاك مكنولتاقي امك ةفاك نيك رشم ا اولتاقو# : ىلاعت

 هركذيام ىلع :ش ( ةريس عمج ) :م وهو :ش (ريسلا ) :م ماكحأ نايب يف باتك اذه يأ :ش
 ياي يبنلا ةريس نايب نم هيف ال باتكلا اذهب يمس :ش ( ةقيرطلا يهو ) :م - هللا همحر- فنصلملا

 ريسلا هب داري دقو « ةريسلا نم ةلعف ةريسلا لاقيو « نيملسملاو - مهنع هللا يضر - ةباحصلاو

 . ةفاسملا عطق وه يذلا

 ؛ ودعلا ىلإ ريسلا اهرمأ لوأ نأل اًريس يزاغملا تيمسو « تالماعملا يف ريسلا هب داري دقو

 تبلغ اهنأ الإ « ريسلا ةلاح قبسلا لصأ زغم ا يف ةازغلا عمو « ودعلا ىلإ مامإلا ريس اهب دارملا نأل

 هتدصقو ودعلا توزغ نم ةازغ عمج يزاغملاو « جحلا رمأ ىلع كسانملاك يزاغملا رومأ ىلع اعرش

 ءادعألا عم ةدهاجملا نايب نم هيف امل اًضيأ داهجلا باتك ىمسو « ةازغمو ةازغو ةوزغو اوزغ ةلاتقلل

 ۰ نيكرشملا دعتاوق مدهو نيدلا زازعإإل

 . هلبقي ال نم عم لاتقلاو قحلا نيدلا ىلإ ءاعدلا وه اًعرش داهجلا : «ةفحتلا» يفو

 . نيباتكلا نيب ةبسانملا ام : تلق نإف

 اهنأل دودحلا مدقو « يصاعملا نع ملاعلا ءالخإ امهنم لك نوك يف امهنيب ةبسانملا : تلق

 يف نيملسملا عم ةلباقم اهنأل دودحلا مدق ليقو « ىلعألا ىلإ ىندألا نم نوكي يقرتلاو «ىندأ

 . نيملسملا صخي ام مدقف نيك رشملا عم داهجلاو «بلغألا

 . ةريس عمج ءايلا حتفو نيسلا رسكب ريسلا

 عرشلا يفو ) :م امهتقيرط يأ ٠ نيرمعلا ةريس هنمو « ارش وأ تناك ريخ :ش (رومألا يف ) :م

 . هيف مالكلا رم دقو :ش ( هیزاغم يف ةَ يبنلا ريسب صتخت

 نع طقس سانلا نم قيرف هب ماق اذإ ةيافكلا ىلع ضرف داهجلا ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 م هلوقب هربعي - هللا همحر- فنصملا عرش مث « هرصتخم يف يرودقلا مالك انه ىلإ :ش ( نيقابلا

 :ش (( ۳١ ةيآلا : ةبوتلا) ¢ ةفاك مكنولتاقي امك ةفاك نيك رشمل ا اولتاقو :  ىلاعت هلوقلف ةيضرفلا امأ )

 ىلاعت هللا لاق « نيكرشملا نع ضارعإلاو حفصلاب ءادتبالا يف ارومأم ةَ هللا لوسر ناك
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 ‹ ةيافكلا ىلع ضرف وهو « ًايقاب اضرف هب دارأو ةمايقلا موي ىلإ ضام داهجلا : مالسلا هيلع هلوقلو

 . ۸٩( ةيآلا : رجحلا ) ¢ ليمجلا حفصلا حفصاف)

 ةظعوملابو ءاعدلاب رمأ مث « ٩٤( ةيآلا : رجحلا) ( نيكرشملا نع ضرعأو :  لاقو

 . نسحألا قيرطلاب ةلداجملاو

 4 نسحأ يه يتلاب مهلداجو ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب كبر ليبس ىلإ عدا : لجو زع لاق

 . مهنم ةيادبلا تناك اذإ ةلداجملاب رمأ مث ٠٠١( ةيآلا : لحنلا)

 . عفدلاب مهل نذآ يأ < ١۹( ةيآلا : جحلا ) ( اوملظ مهنأب نولتاقي نيذلل نذأ :  لاقف

 . لاتقلاب ةيادبلاب رمأ مث « ۱۹١( ةيآلا : ةرقبلا) € مهولتقاف مكولتاق نإف :  لاقو

 . ١( ةيآالا : ةبوتلا ) ( مهوقدجو ثيح نيكرشملا اولتقاف :  ىلاعت هللا لاق

 . ١( ةيآلا : ةبوتلا )« ( نوهتني مهلعل مهل نامآ ال مهنإ رفكلا ةمئأ اولتاقف :  ىلاعت لاقو

 .(۴۹ ةيآلا : لافنألا ) (هلل هلك نیدلا نوکیو ةنتف نوکت ال یتح مهولتاقو :  یلاعت هلوقلو

 . ۲٠١( ةيآلا : ةرقبلا) € مكل هركوهو لاتقلا مكيلع بتك > : ىلاعت هلوقلو

 . ٠۸۳( ةيآلا : ةرقبلا ) (مايصلا مكيلع بتك :  هلوقل لاتقلا مكيلع ضرف هانعم

 : ةبوتلا) 4 هللا ليبس يف مكسفنأو مكلاومأب اودهاجو الاقثو اًقافخ اورفنا :  ىلاعت هلوقلو

 . (١٤ةيلا

 اذه :ش ( ةمايقلا موي ىلإ ضام داهجلا ) :م اب يبنلا لوقل يأ :ش ( مالسلا هيلع هلوقلو ) :م

 لصأ نم ثالث » ةَ هللا لوسر لاق لاق - هنع هللا يضر - سنآ نع ةبيش يبأ نب ديز نع ناقرب

 ضام داهجلاو ‹ لمعب مالسإلا نم هجرخي الو بنذب هرفكي الو ء هللا الإ هلإ ال لاق نمع فكلا نايإلا

 ٩ « رادقألاب :نامإلاو « لداع لدع الو رئاج روج هلطبي ال لاجدلا يتمأ رخآ لتاقي نأ ىلإ هللا ينثعب ذنم

 يبأ نب ديز :قحلادبع لاقو « لوهجملا ىنعم يف ةبيش يبأ نب ديز :هرصتخم يف يرذنملا لاقو

 . ناقرب نب رفعج الإ هنع وري مل ميلس ينب نم لجر وهو ةبيش

 ضرف داهجلا : مالسلا هيلع هلوقل فنصملا نم ريسفت اذه :ش ( اًيقاب اًضرف هب دارأو ) :م

 ضرف داهجلا يأ :ش ( ةيافكلا ىلع ضرف وهو ):م « ةمايقلا موي ىلإ اًمئاد اًصضرف ينعي «ضام

 . ةيافك

 . )۲٠۴۳۲( [روجل ا ةمئأ عم وزغلا باب - داهجلا يف] دواد وبآ (۱)
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 ء دابعلا نع رشلا عفدو هللا نيد زازعإل ضرف اغنإو « هسفن يف داسفإ وه ذإ  هنيعل ضرف ام هنأل

 مثأ دحأ هب مقي مل نإو « مالسلا درو ةزانجلا ةالصك نيقابلا نع طقس ضعبلاب دوصقملا لصح اذإف

 نم داهجملا ةدام عطق هب لكلا لاغشنا يف نألو ‹ لكلا ىلع بوجولا نأل ؛ هكرتب سانلا عيمج

 ؛ نايعألا ضورف نم ريصي ذئنيحف ًاماع ريفنلا نوكي نأ الإ « ةيافكلا ىلع بجيف حالسلاو عاركلا

 ةيافكلا ىلع ضرف انباحصأ دنع داهجلا: «يواحطلا رصتخم» هحرش يف :يزارلا ركب وبأ لاقو

 . هميلعتو هب مايقلاو نيدلا ملع بلطو مهنفدو مهيلع ةالصلاو ىتوملا لسغ لثم

 . ىهتنا . بجاوب سيلو عوطت داهجلا نأ يروثلاو ةمربش نبا نع ىكحيو

 وزغلا نأ رانيد نب ورمعو ءاطع لئس - امهنع هللا يضر - رمع نبا نع يور اذك : تلق

 يف امك بدنلل ( لاتقلا مكيلع بتك $ : ىلاعت هلوق اولاقو « اًبجاو هانملعام الاق « بجاو

 دنعو ‹ ۱۸١( ةيآلا :ةرقبلا )€ ةيصولا اريخ كرت نإ توما مكدحأ رضح اذإ مكيلع بتك :  هلوق

 . صوصنلا يف تامومعل نيع ضرف لاق هنإف « بيسملا نبا الإ ةيافكلا ىلع ضرف ملعلا لهأ رثكأ

 هدابع بيذعت هنأل :ش ( هسفن يف داسفإ وه ذإ هنيعل ضرف ام ) :م داهج لا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م

 هلوق يف ةراشإإلا هيلإو :ش ( دابعلا نع رشلا عفدو هللا نيد زازعإل ضرف امنإو ) :مهدالب بيرختو

 لصح اذإف ) :م (۳۹ ةيآلا : لافنألا ) (هلل هلك نيدلا نویو ةنتف نوکت ال یتح مهولتاقو : یلاعت

 رشلا عفدو هللا نيد زازعإ نم هركذ يذلا وه دوصقملاو « سانلا ضعبب يأ :ش ( ضعبلاب دوصقملا

 نع طقس اهب ماق اذإ ضعبلا نإف :ش ( مالسلا درو ةزانجلا ةالصك نيقابلا نع طقس ) :م هللا دابع نع

 . نيقابلا

 عيمج مثأ ) :م ةيافك ضرف يمس وه يذلا ضرفلا اذهب يأ :ش (دحأ هب مقي مل ناو ) :م

 يفو :ش ( هب لكلا لاغشنا يف نألو ) :م سانلا لك يأ :ش ( لكلا ىلع بوجولا نأل « هكرتب سانلا

 نم داهجلا ةدام عطق ) :م داهجلاب يأ « سانلا لك لاغتشا يأ « هب لكلا لاغتشا يف خسنلا ضعب

 .انه اه ليخلا هب دارملاو :ش ( عاركلا

 اذإف « حالسلاب داهجلا ةدام عطقو يأ :ش ( حالسلاو ) :م ةرقبلاو ةاشلا عارك عاركلاو

 هبابسأ ليصحتب ضعبو داهجلاب سانلا ضعب موقي نأ يغبنيف « داهجلا عطقني داهجلا ةدام تعطقنا

 ىلع بجيف ) :م كلذك رمألا ناك اذإف « داهحلا تالآ اهب لصحي يتلا فرحلاو ةعارزلاو ةراجتلا نم

 . نيقابلا نع طقس ضعبلا هب ماق اذإ ىتح :ش ( ةيافكلا

 ىلع داهجلا بجي يأ « ةيافكلا ىلع بجيف هلوق نم ءانثتسا :ش ( اًماع ريفنلا نوكي نأ الإ ) :م

 ريصي ذئنيحف) :م نيملسملا ضعبب اومجه اذإ رافكلارش عفدني ال نأب اًماع ريفنلا ناك اذإ الإ ةيافكلا

 . دحاو لك ىلع ضرتفيف :ش ( نايعألا ضورف نم
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 داهجلا «ريغصلا عماجلا» يف لاقو « ٤١( ةيآلا :ةبوتلا) 4لاقثو ًافافخ اورفنا# : ىلاعت هلوقل

 ىلع بجي داهجملا نأ ىلع مالكلا اذه لوأف « مهيلإ جاتحي ىتح ةعس يف نيملسملا نأ الإ بجاو

 ضرفيف لكلا ةماقإب الإ لصحتي ال كلذ دنع دوصقملا نأل اذهو « ماعلا ريفنلا ىلإ هرخآو « ةيافكلا

 . تامومعلل اودبي مل نإو بجاو رافكلا لاتقو . لكلا ىلع

 (الاقثو اًقافخ اورفنا $ : ىلاعت هلوقل ) :م جوزلا نذإ نودب ةأرملاو « هديس نذإ نودب دبعلا لتاقيف

 اًحاحصو ءانامسو ليزاهمو ءاخويشو اًبابشو « ةاشمو اًتابكر يأ : ش ٤4١(( ةيآلا : ةبوتلا)

 ءاينغأ ليقو « نيلهأتمو اًبارخ ليقو « جرخ يأ ريفن وأ رفنو ودحلا ىلإ رفن لاقي « اًضارمو
 .ءارقفو

 اهنأب : بيجأو « هب صخ فيكف « ماعلا ريفنلاب هصيصخت هجو امف ةماع ةيآلا نأب ضرتعاو

 ولو ةنيدملا لهأ نم ريثك عم جرخي ناك مالسلا هيلع هنألو « جرح يف سانلا عقول اهب صتخي مل ول
 . مهنم ادحأ عدي مل نيع ضرف ناک

 ةعس يف نيملسملا نأ الإ « بجاو داهجلا ) :م : دمحم يأ :ش ( «ريغصلا عماجلا »يف لاقو ) :م

 نيملسملا نأ الإ « بجاو داهجلا : هلوق مالكلا لوأب دارأو :ش ( ةيافكلا ىلع بجي داهجلا نأ ىلع )

 . ةعس يف

 ينعي « مهيلإ جاتحي ىتح : لاق هنأل :ش ( ماعلا ريفنلا ىلإ ) :م راشأ همالك رخآ يأ :ش ( هرخآو)

 ال حاضيإ :ش ( اذهو) :م ذئنيح داهجلا كرت يف ةعس مهل نوكي ال ماعلا ريفنلا يف مهيلإ جيتحا اذإ

 . ماعلا ريفنلا دنع لكلا ىلع داهجلا بوجو نم هلبق

 يأ :ش ( لكلا ةماقإب الإ لصحتي ال ) :م ماعلا ريفنلا دنع يأ :ش ( كلذ دنع دوصقملا نأل ) :م

 . سانلا لك ىلع يأ :ش ( لكلا ىلع ) :م داهجلا يأ :ش ( ضرفيف ) :م كلذك ناك نإف « سانلا لك

 نعو مالسإلا لوبق نعاوعنتما نيذلا رافكلا ينعي :ش (اودبي مل نإو بجاو رافكلا لاتقو ) :م

 ال : ءاطع لاقو ¢ مهولتقاف مكولتاق نإف :  ىلاعت هلوقل انوؤدبي ىتح مهلاتق زوجي ال : يروثلا
 رابخألاو ةيآلا نم كلذ يف ةدراولا تامومعلل يأ :ش ( تامومعلل) :م مرحلا رهشألا يف زوجي

 داهجلا» : مالسلا هيلع هلوقو « رافكلا يأ «اولتاقو# : هلوقو ¢ نيكرشملا اولتقا# : ىلاعت هلوقل

 . «هللا الإ هلإال اولوقب ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمآ » : مالسلا هيلع هلوقو « ١ ةمايقلا موي ىلإ ضام

 ۱۹۱١( ةيآلا :ةرقبلا ) ( مهولتقاف مك ولتاق نإف) : ىلاعت هلوقف ةضراعتم تامومعلا : ليق نإف
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 ىلوملا قح مدقتل ةأرما الو دبع الو « ةمحرملا ةنظم ابّصلا نأل ؛ يبصلا ىلع داهجلا بجي الو

 عيمج ىلع بجو دلب ىلع ودعلا مجه نإف ‹ مهزجعل عطقأ الو دعقم الو ىمعأ الو ‹ جوزلاو

 كلمو نيع ضرف راص هنأل ؛ ىلوملانذإ ريغب دبعلاو « اهجوز نذإ ريغب ةآرملا جرخت « عفدلا سانلا

 لبق ام فالخب « موصلاو ةالصلا يف امك نايعألا ضورف قح يف رهظي ال حاكنلا قرو نيميلا

 ماد ام لعجلا هركيو . جوزلاو ىلوملا قح لاطبإ ىلإ ةرورض الف ًاعنقم امهريغب نأل « ريفنلا

 ءيف نيملسملل

 خوسنم هنأب : بيجأو « يروثلا هلاق امك لاتقلاب انوؤدب اذإ بجي امنإ مهلاتق نأ ىلع لدي اذهو

 نونمؤي ال نيذلا اولتاق :  هلوقبو . (۳۹ ةيآلا : لافنألا) ( ةنتف نوكت ال ىتح مهولتاقو :  هلوقب

 . (۲۹ ةيآلا : ةبوتلا ) # هللاب

 (ةمحرملا ةنظم) :م ءابلا حتفو داصلا رسكب :ش ( اصلا نأل « يبصلا ىلع داهجلا بجي الو ) :م

 ناكو « ملعلا ىنعمب نظلا نم ةلعفم هندعمو ءيشلا عضوم ءاظلا رسكب ةنظملا : ريثألا نبا لاق :ش

 الو) :مدبع ىلع بجي الو يأ :ش (دبعالو ):م ءاهلا لجأل ترسك اغنإو ‹ ءاظلا حتف سايقلا

 «ةعبرألا عامجإب هلك اذهو :ش ( مهزجعل عطقأ الو دعقمالو ىمعأ الو جوزلاو ىلوملا قح مدقتل ةأرما

 . جرعألا دعقملا : ناويدلا بحاص لاقو

 برخغملا يفو « مهيلع تلخد اذإ موقلا ىلع تمجه مهلوق نم :ش ( ودعلا مجه نإف ) :م

 ةأرملا جرخت « عفدلا سانلا عيمج ىلع بجو دلب ىلع ) :م نآ ريغ نم لوخدلاو « ةتغب نايتإلا موجهلا

 ىلع :ش (نيع ضرف راص هنأل « ىلوملا نذإ ريغب ) :م دبعلا جرخي يأ :ش ( دبعلاو اهجوز نذإ ريغب

 . سانلا عيمج

 يف رهظي ال ) :م ةجوزلا يف :ش ( حاكنلا قرو ) :م ةيراحلاو دبعلا يف :ش ( نيميلا كلمو ) :م

 امك ) :م جوزلاو ديسلا قح ىلع ةمدقم ةنيعملا ضورفلا نأ كلذب دارأو :ش ( نايعألا ضورف قح

 . امهقح ىلع ةمدقم اهنإف :ش ( موصلاو ةالصلا يف

 ‹ ةيافك يأ :ش ( اعنقم ) :م ةأرملاو دبعلا ريغب يأ :ش ( امهريغب نأل « ريفنلا لبق ام فالخب ) :م

 :ش ( جوزلاو ىلوملا قح لاطبإ ىلإ ةرورض الف ) :م امهيلإ جايتحالا مدعل جوزلاو ديسلا قح انه اهو
 . ةرورض ريغب

 ىلع ناسنإلل ءيش نم لعج ام وهو « نيعلا نوكسو ميجا مضب :ش ( لعجملا هركيو ) :م
 ىلإ جورخلل يوقتلا هب لعجي اميف سانلا ىلع ةازغلل مامإلا هجرخأ ام انه دارملاو « هلعفي ءيش

 . جارخلاك لاتق ريغب رافكلا نم باصملا لاملا مسا :ش (ءيف نيملسملل ماد ام ) :م برحلا

 ام لاملا تيب نأل ‹ لالا تيب يف ناك اذإ ينعي « لتقلاب مهنم باصيام ةمينغلاو ةيزجلاو
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 سأب الف نكي مل اذإف . نيملسملا بئاونل دعم لاملا تيب نأل « هيلإ ةرورض الو « رجألا هبشي هنأل
 مالسلا هيلع يبنلا نأ هديؤي ‹ ىندألا قاحلإب ىلعألا ررضلا عفد هيف نأل ‹ اضعب مهضعب يوقي نأب

 يطعيو ةليلحلا يذ نع بزعألا يزغي ناك - هنع هللا يضر- رمعو ناوفص نم ًاعورد ذخأ

 .دعاقلا سرف صخاشلا

 بئاونل دعم لاملا تيب نأل ‹ لالا كلذ نم مامإلا مهيطعي ةازغلا ىلإ جورخلل سانلا هب ىوقتي

 :م هلوق ىنعم وهو « ةرجألا ةهبش هيف نأل « هانركذ يذلا لعجلا كلذ دوجو عم هركيو « نيملسملا

 ضحق اذإف ‹ هيلع ةرجألا ذخأ زوجي الو « ىلاعت هللا قح داهجلا نأل :ش ( رجألا هبشي هنأل )

 :ش ( هيلإ ةرورض الو ):م. برقأ مارحلا ىلإ وهو « اهوركم ناك اههبشأ اذإو « اًمارح ناك هرجأ

 بصني ام يهو ‹ ةبئان عمج بئاونلاو :ش ( نيملسملا بئاونل دعم لاملا تيب نأل ) :م لعجلا ىلإ يأ

 . اًبون هبوني هبان دقو ثداوحلاو تامهملا نم هب كرتي يأ ناسنإلا

 :ش ( هيف نأل ‹اضعب مهضعب يوقي نأ سأب الف ) :م ءيش لاملا تيب يف :ش ( نكي ملاذإف ) :م

 :ش ( ىندألا قاحلإب ) :م ةرفكلا رش وهو :ش ( ىلعألا ررضلا عفد ) :م اضعب مهضعب ىوق اذإ اميف يأ

 ديؤي يأ :ش ( هديؤي ) :م لمجم صاخلاو صنلاب ماعلا ررضلا عفد ىنعملاو ‹ ىندألا ررضلا يأ

 نع يئاسنلاو دوادوبأ هاور ثيدحلا اذه :ش ( ناوفص نم اًعورد ذخأ مالسلا هيلع يبنلا نأ ) :م كلذ

 « نينح موي اعورد هنم راعتسا » هيَ يبنلا نأ ةيمأ نب ناوفص هيبأ نع عيفر نب زيزعلا دبع نع كيرش

 ( دعاقلا سرف صخاشلا يطعيو ةليلحلا يذ نع بزعألا يزغي ناك - هنع هللا يضر -رمعو ) :م

 رمع ناك :هظفلو - هنع هللا يضر - باطخلا نب رمع ىلإ هدانسإو ةبيش يبأ نبا هاور اذه :ش

 لاقي ‹ ءازغأإلا نمازغ :هلوق . دعاقلا سرافلا نع سرافلا يزغيو ةليلحلا يذ نع بزعألا يزغي

 خسنلا ضعب يف عقوو « هل ةأرما ال يذلا بزعألاو « ودعلا ىلإ هشعب اذإ شيجلا ريمألا ىزغأ

 . حيحصلا وهو « ماللاو فلألا نودب بزعلا انخيش ةخسن يف عقوو « ماللاو فلألاب بزعألا

 نبا لاقو . بزعأ هل لاقيالو « هل ةجوز ال كيرحتلاب بزع لجر :«برغملا» يف لاقو
 . هتأرما لجرلا ةليلحو « بزعأ لاقي الو بزع لجر لاقي :اًضيأ ريثألا

 ىلإ هفرط اًعفار رظنلا دحأ اذإ هرصبب لجرلا صخشو « ديرد نبا هلاق اذك « طئاح وهف دودح

 .ودعلا ىلإ بهذي يذلا ىنعأ لوألا انه دارملاو « كلذك الإ صخاشلا نوكي الو « ءامسلا

 . ]۴٠٦۲[ «ةيراعلا نيمضت باب » عويبلا يف دواد وبأ (1)
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 لاتفلا ةيفيك باب
 نبا ىور امل مالسإلا ىلإ مهوعد انصح وأ ةنيدم اورصاحف برحلا راد نوملسملا لخد اذإو

 اوفك اوباجأ نف «مالسإلا ىلإ مهاعد ىتح ًاموق لتاق ام ةي يبنلا نأ -امهنع هللا يضر-سابع

 ‹ ثيدحلا

 ( لاتقلا ةيفيك باب ) :م

 يف عرش « هطئارشو لاتقلا ةيضرف نايب نم غرف امل « لانقلا ةيفيك نايب يف باب اذه يأ :ش

 ودعلا اورصاح لاقي :ش ( اًتصح وأ ةنيدم اورصاحف برحلا راد نوملسملا لخد اذإو ) :م . هتيفيك نايبا

 يه اذه ىلعف « هب ماقأ اذإ ناكم اب ندم نم ةميظعلا ةدلبلا يه ةنيدملاو « هيلع قيضو هب طاحأ اذإ

 ‹ «ةرهمجلا» يف هركذ « ةنيدم اهل لاقي ةيالو تكلم يأ تيند مهلوق نم ةلعفم ليقو « ةليعف
 . فورعم نصحلاو

 ‹ هفوج يفام ىلإ لصوتي ال زرحم رمجم ناكم لك رسكلاب نصحلاو : يكاكلا لاقو

 اَب يبنلا نأ -امهنع هللا يضر - سابع نبا ىور ال مالسإلا ىلإ مهوعد ) :م نصحلا نم ربكأ ةنيدملاف
 اٹدح ‹ «هفنصما يف قازرلا دبع هاور ثيدحلا اذه :ش ( مالسإلا ىلا مهاعد ىتح اًموق لتاق ام

 ىتح اًموق هيب هللا لوسر لتاق ام » : لاق سابع نبا نع هيبأ نع حيجن يبأ نبا نع يروثلا نايفس
 يف اًضيأ دمحأ هاورو « دانسإلا حيحص ثيدح :لاقو « هكردتسم» يف مكاحلا هاورو «مهاعد

 نب نيرذ نع دمحأ دنع « ةريثك ثيداحأ بابلا اذه يفو ١ همجعم» يف يناربطلاو « هدنسم)»

 هللا يضر- سنأ نع يناربطلا دنعو « -هنع هللا يضر - ىلع نع اًضيأ قازرلا دبع دنعو «ةلبس

 . °-هنع هللا يضر - ناميلس نع اًضيأ دمحأ دنعو - هنع

 اوعنتما يآ :ش ( مهلاتق نعاوفك ) :م مالسإلا ىلإ اوباجأ نإف يأ :ش ( اوباجأ نإف ) :م

 اضيأ حتفلا زوجيو اهمضب يناثلا ىلعو « فاكلا حتفب لوألا ىلعف « اًيدعتمو اًمزال ءاج فکو

 ىلاعت هللا ةملك ءالعإ وهو :ش ( دوصقملا لوصحل ):م مهلاتق نع مهسفنأاوعنم ىنعم ىلع

 :ش ( هيب لاق دقو ) :م هلوقب مهلاتق نعاوفك هلوق فنصلملا دكأ مث «رفكلا دالب يف نيدلاراهظإو

 اذه :ش ( ثيدحلا .... هللا الإ هلإ ال اولوقي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ ) :م: ب يبنلا لاق دقو يأ

 ترمأ »: لاق ةي هللا لوسر نأ هنع ملسمو يراخبلا هجرخأ ةريره يب نع يور ثيدحلا

 ينم مصعدقنفهللاالإ هلإال لاق نمف «هللاالإ هلإ ال اولوقي ىتح سانلا لتاقأ نأ

 دئاوزلا عمجم ‹ حيحصلا لاجر اهدحأ لاجرو « ديناسأب ىلعي وبأو يناربطلاو دمحأ هاور : يمثٹيهلا لاق )١(
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 يهتني ام دحأ هنألو ‹ شويجلا ءارمأ ةَ هللا لوسر رمأ هب « ةيزجلا ءادأ ىلإ مهوعدا اوعنتما نإ

 نيدترملاك هنم لبقي ال نمو ءةيزحلا هنم لبقي نم قح يف اذهو ‹ صنلا هب قطن ام ىلع لاتقلا هب
 «مالسإلا الإ مهنم لبقي ال هنأل ء ةيزجلا لوبق ىلإ مهئاعد يف ةدئاف ال برعلا نم ناثوألا ةدبعو

 نيملسملل ام مهلف اهولذب نإف « (١١ةيآلا:حتفلا) «(نوملسي وأ مهنولتاقت» : ىلاعت هللا لاق

 نوكتل ةيزجلا اولذب اغنإ -هنع هللا يضر- يلع لوقل « نيملسملا ىلع ام مهيلعو

 هللا الإ هلإ ال نأ دهشي ىتح» : ملسم ظفل يفو . «هللا ىلع هباسحو هقحب الإ هسفنو هلام

 مهباسحو اهقحب الإ مهلاومأو مهءامد ينم اومصع كلذ اولعف اذإف « هب تئج ابو يبرب نمؤيو

 يبأ نع ملسم هجرحأ اًضيأ رباج نع يورو « اًضيأ هنع هاجرخأ اًضيأ رمع نع يورو . «هللا ىلع
 ظفلب . . . «هللا الإ هلإ ال اولوقي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ »: هيب هللا لوسر لاق « لاق هنع ديزلا

 . ۲١( ةيآلا : ةيشاغلا ) 4رطيسم مهيلع تسل ركذم تنأ اغإ :  ارق مث دازو « ةريره يبأ ثيدح

 مهل امف ىراصنلاو دوهيلا امأ « لجو زع هللا نودحوي ال موق يف لوألا ةريره يبأ ثيدحو
 :نولوقي مهنأل مهمالسإب مكحي الف مهنيد نم اوءربي ملو ديحوتلا دعب مالسلا هيلع هتلاسرب اورقي

 ءاهقحبالإ :هلوق روكذملا ملسم ظفل هيلع لديو اننود برعلا ىلإ هللا لوسر ادمحم نإ
 . مهبولق يف اورسأ امف ينعي هللا ىلع مهباسحو : هلوق

 ىلإ ءاعدلاب يأ :ش ( هب « ةيزجلا ءادأ ىلإ مهوعدا ) :م مالسإلا نع يأ :ش ( اوعنتما نإو) :م

 الإ ةعامجلا هجرخأ لوطم ثيدح نم ةعطق هذه :ش ( شويجلا ءارمأ ةي هللا لوسر رمأ ) :م ةيزجلا

 ةيرس وأ شيج ىلع اريمأ رمأ اذإ ةَ هللا لوسر ناك لاق - هنع هللا يضر - ناميلس نع يراخبلا
 . ثيدحلا . . . هللا ىوقتب هاصوأ

 - شيجلاو ‹ ثيدحلا . . . مهنع فكو مهنم لبقاف كوباجأ مه نإف ةيزجلا مهلأساف هيفو

 .« برغملا» نم هذخأو ةعيرشلا جات هلاق « تلغ اذإ ردقلا تشاج نم برحل نوريسي -دنجلا

 (صنلا هب قطن ام ىلع لاتقلا هب يهتني ام دحأ ) :م ةيزجلا ىلإ ءاعدلا نألو يآ :ش ( هنألو ) :م

 (اذهو) :م « (۲۹ ةيالا : ةبوتلا ) € نورغاص مهو دي نع ةيزحلا اوطعي ىتح # : ىلاعت هلوق وهو :ش
 نمو ةيزجلا هنم لبقي نم قح يف ):م ةيزجلا ىلإ مهوعدا هلوق هيلع لدي يذلا ءاعدلا ىلإ ةراشإ :ش
 مهنم لبقي ال هنأل٬ ةيزجلا لوبق ىلإ مهئاعد يف ةدئاف ال برعلا نم ناثوألا ةدبعو نيدترملاك هنم لبقي ال

 . اوملسي نأ ىلإ يأ :ش ٠١( ةيآلا : حتفلا ) ( نوملسي وأ مهنولتاقت » : ىلاعت هللا لاق « مالسإلا الإ

 لذبلا نم دارملاو « ةيزجلا يأ « اهولبق نإف يأ « ةمجعملا لاذلاب :ش ( اهولذب نإف ) :م لاق

 :م عامجإلاب لذبلاو ءاطعإلا دوجو لبق لوبقلا درجمب يهنم لاتقلا نأل « نآلا يتأي ام ىلع لوبقلا

 نوكتل ةيزجلااولذب امنإ - هنع هللا يضر - يلع لوقل نيملسملا ىلع ام مهيلعو نيملسملل ام مهلف )



 يف هيف روكذملا ءاطعإلاب دارملا اذكو « لوبقلا لذبلاب دارم او انلاومأك مهلاومأو « انئامدك مهؤامد

 هيلع هلوقل ؛ هوعدي نأ الإ مالسإلا ىلإ ةوعدلا هغلبت مل نم لتاقي نأ زوجي الو . ملعأ هللاو نآرقلا

 انآ نوملعي ةوعدلاب مهنألو ء هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ىلإ مهعداف : دانجألا ءارمأ ةيصو يف مالسلا

 . لاتقلا ةنؤم ىفكنف ‹ نوبيجي مهلعلف يرارذلا يبسو لاومألا بلس ىلع ال نيدلا ىلع مهلتاقن

 ء رادلاب زارحإلا وأ نيدلا وهو مصاعلا مدعل ةمارغ الو يهنلل مثأ ةوعدلا لبق مهلتاق ولو

 - يلع نع حص دقو يزارتألا لوقي فيكو « بيرغ اذه :ش ( انلاومأك مهلاومأو « انئامدك مهؤامد

 .هرخآ ىلإ . . . ةيزجلا اولذب اغنإ : لاق هنأ - هنع هللا يضر

 دبع نب هللا دبع نع بونجلا يبأ نع نيسح نع مكحلا نع «هننس» يف ينطقرادلا جرخأ معن
 هنیدو ‹«انمدک همدفانتمذ هل تناک نم : - هنع هللا یضر- ىلع لاق : لاق مشاه ىلوم هللا

 . فيعض بونجلا وبأ ينطقرادلا لاق « فيعض اًضيأ وه اذه عمو ءاننيدك

 ءاطعإلاب دارملا اذكو « لوبقلا ) :م اهولذب نإف « يرودقلا لوق يف يأ :ش ( لذبلاب دارماو ) :م

 . روكذملا ليوأت ىلع ريمضلا ريكذتو « ةيزجلا يف يأ : يزارتألا لاق :ش ( هيف روكذملا

 :ش (ملعأ هللاو « نآرقلا يف ) :م روكذملا ليوأتلا ىلإ جاتحا امل ةيزجل ا ءادأ يف يأ لاق ول: تلق

 . 4 ةيزجلااوطعي ىتح :  لجو زع هلوقوه

 هغلبت مل نموعدي يأ :ش ( هوعدي نأ الإ مالسإلا ىلإ ةوعدلا هغلبت مل نم لتاقي نأ زوجي الو ) :م

 ىلإ مهعداف : دانجألا ءارمأ ةيصو يف ) :م ايب يبنلا لوقل يأ :ش ( مالسلا هيلع هلوقل ) :م ةوعدلا

 بيرق نع هضعب رم دقو « لوطملا ةديرب ثيدح نم ثيدحلااذهو :ش ( هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش

 ۰ يراخبلا ريغ ةعامحلا هاور يذلا

 مهلعلف يرارذلا يبسو لاومألا بلس ىلع ال نيدلا ىلع مهلتاقن انأ نوملعي ةوعدلاب مهنألو (:م

 هنأ ىلع بصنلاب لاتقلا ةنؤمو « لوهجلملا ةغيص ىلع ىفكنف :ش ( لاتقلا ةنؤم ىفكنف نوبيجي

 انربخآ هفنصم يف قازرلا دبع هاور ام وهو :ش ( يهنلل مث ةوعدلا لبق مهلتاق ولو ):م ناث لوعفم

 يبنلا نأ - هنع هللا يضر- يلع نع ةحلط يبأ نب هللا دبع نب قاحسإ نب ییحی نب رذ نب رمع

 . یهتنا «٤مهوعدت یتح اًموق لتاقت ال ۱: هثعب نیح هل لاق ي

 :م برحلا يف مضلاب ليقو : يرهوجلا لاق بسنلا يف رسكلابو ماعطلا ىلإ حتفلاب ةوعدلاو
 مدعل مثإلا هيف ناك نإو « ةوعدلا لبق لعفب هبجاوب ةمارغ ال ينعي :ش ( مصاعلا مدعل ةمارغ الو)

 . ةمارغلا نع مصاعلا

 وهو) :م ةموقم -ةمصعلا مدعل- ءامدلاو لاومألا نم فالتإلل ةمارغ الو : يكاكلا لاقو

 ةمرحل نمضي يعفاشلا لاقو :ش ( رادلاب زارحإلا وأ ) :م يمذلا وهو مصاعلا يأ :ش ( نيدلا
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 الو ‹ راذنإلا يف ةغلابم ةوعدلا هتغلب نم وعدي نأ بحنسيو « ناوسنلاو نايبصلا لتق يف راصف

 - ةماسأ ىلإ دهعو ‹ نوراغ مهو قلطصملا ينب ىلع راغأ ي هللا لوسر نأ حص هنأل كلذ بجي

 « قرحب مث ًاحابص ینبأ ىلع ریغب نأ -هنع هللا يضر

 نايبصلاك اذه مكح :ش (راصف ) :مدجوي ملو رادلاب زارحإلاب وأ نيدلاب ةمرحل ا انلق ءلاتقلا
 ناك نإو ةيد الو صاصق ال هنإف :ش ( ناوسنلاو نايبصلا لتق يف ):م ةمارغ ال امك يأ « ناوسنلاو

 . مهلتق يف درو
 ةغلابم ةوعدلا هتغلب نم ) :م ةيرسلا وأ شيجلا سأر وأ مامإلا يأ :ش ( وعدي نأ بحتسيو (:م

 نم ءاعد يأ :ش ( كلذ بجي الو ) :م ساجنلا ىلإ لايم تلقتناف عفنت امر اهنأل :ش ( راذنإلا يف

 هجرخأ اذه :ش ( نوراغ مهو قلطصملا ينب ىلع راغأ ايي هللا لوسر نأ حص هنأل ):م ةوعدلا هنقلي

 . لاتقلا لبق ءاعدلا نع هلأسأ عفان ىلإ تبتك : لاق نوع نبا نع يراخبلا

 نوراغ مهو قلطصملا ينب ىلع ةي هللا لوسر راغأ دق مالسإلا لوأ يف كلذ ناك امنإ : تلق
 ‹ثراحلا تنب ةيريوج ذئموي باصأو مهيرارذ ىبسو مهلتاقم لتقف ءاملا ىلع ىقست مهماعنأو
 . شیجلا كلذ ناكو « - امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع ينثدح

 يسرافلا لاقو «دحاو ريغ هديق اذكه« ءارلا ديدشتب نوراغ : «هيشاوح» يف يرذنملا لاقو
 مهاتأ يأ « ةرغ وذ مهنأ ههجوف ءارلا ةياور تحص نإف ‹ ةففخللا ةلمهملا لادلاب نوداغ هنظأ :
 «فلكن هيف هلاق يذلا اذه « انه هل هجو الف ةرغ رغي يذلا وه راخلا نإف « مهنم ةرغ ىلع شويجلا
 . نولفاغ انه نوراغ ینعم ناف

 نوكسو ميملا مضب قلطصملا ونبو « ةلفغلا ةرخلاو « لفاغلا راغلا :هريغو يرهوجلا لاق
 عفر وهو « ةالصلا نم بقل وهو « فاق هرخآ يفو « ماللا رسكو ةلمهملا ءاطلا حتفو ةلمهملا داصلا

 ورمع نب دعس نب ةيزخ همساو ءداصلا لجأل ءاطلا نم ءاتلا تلدبأف « قلتصم هلصأو ‹ توصلا

 . ةعازخ نم نطب ةثراح نب ةعيبر نبا

 وبأ هجرخأ اذه :ش ( قرحي مث اًحابص ینبآ ىلع ریغی نآ- هنع هللا يضر - ةماسأ ىلإ دهعو (:م

 هللا لوسر نأ ديز نب ةماسأ نع قرع نع يرهزلا نع رضخألا يبأ نب حلاص نع ةجام نباو دواد

 ةماسأو «هاصوأ يأ ةماسأ ىلإ دهع هلوق « قرحو اًحابص ىنبأ ىلع ريغأ : لاقف هيلإ دهع ناك ةي
 تامو « ناوخأ نيأو ةماسأو « ةه يبنلا ةصاخ نيأ مأ همأو اي يبنلا ىلوم ةثراح نب ديز نب

 ةزمهلا مضب ىنبأو « ةنس نيرشع نبا ةماسأ ناك مالسلا هيلع يبنلا تام الو ‹ ةنيدملاب ةماسأ

 فورحلا رخآ ءايلاب ينبأ لاقيو « ىلبح نزو ىلع روصقم نونلا حتفو ةدحوملا ءابلا نوكسو
 .ةزمهلا مض حم ةمومضلملا



 يف مالسلا هيلع هلوقل ‹ مهوبراحو مهيلع هللاب اوناعتسا كلذ اوبأ نإف . ةوعدب نوكت ال ةراغلاو

 نعتساف اهوبأ نإف :لاق نأ ىلإ ةيزحلا ءاطعإ ىلإ مهعداف كلذ اوبأ نإف : ةديرب نب ناميلس ثيدح

 لک يف هللاب ناعتسیف هئادعأ ىلع رمدملاو هئايلوأل رصانلا وه ىلاعت هنألو « مهلتاقو مهيلع هللاب

 هنأل ‹ مهوقرحو فئاطلا ىلع ةَ هللا لوسر بصن امك قيناجملا مهيلع اوبصنو :لاق « رومألا

 ةلمرلا نيب نيطسلف نع هنأ حصألاو « نيطسلف وهو ماشلاب عضوم : يزارتألا لاقو

 ردصم مسا ةراغلاو عارسإلاو رمألا رتس اهيف نأل :ش ( ةوعدب نوكت ال ةراغلاو ) :م نالقسعو

 . ودعلا يف عرسأ اذإ بلعثلا راغأ ردصم وه يذلا ةراغإلل

 هلوقل مهوبراحو مهيلع هللاب اوناعتسا ) :م ةيزجلا نعاوعنتما نإف يأ :ش ( كلذ اوبأ نإف ) :م

 مهعداف كلذ اوب نإف : ةديرب نب ناميلس ثيدح يف ) :م مالسلا هيلع يبنلا لوقل يأ :ش ( مالسلا هيلع

 ناميلس ثيدح مدقت دق :ش ( مهلتاقو مهيلع هللاب نعتساف اهوبأ نإف : لاق نأ ىلإ ... ةيزجلا ءاطعإ ىلإ

 مهيلع هللاب نعتسافاوبأ مه نإف هيفو « ليوط ثيدحوهو « بيرق نع ةديرب نبا

 نم لعاف مسا وهو كلهملا يأ :ش ( هئادعأ ىلع رمدملاو هئايلوأل رصانلا وه ىلاعت هنألو م

 . ١١( ةيآلا : ناقرفلا) (اريمدت مهانرمدو :  ىلاعت هلوق يف امك هءادعأ رمدملا بوصألا و ريمدتلا

 مالسلا هيلع يبنلا رمأو « لوهجملا ةغيص ىلع ناعتسيف :ش (رومألا لک يف هللاب ناعتسیف ) :م

 . مهلتاقو هللاب نعتساف اوبأ مه نإف لاق ثيح « اًضيأ ةناعتسالاب ةديرب نب ناميلس ثيدح يف

 امك ) :م قينجنم عمج وهو :ش ( قيناجملا مهيلع اوبصنو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 لصي ملو الصفم ناذئتسالا يف يذمرتلا ركذ اذكه :ش ( فئاطلا ىلع ةي هللا لوسر بصن

 ىلع قينجنملا بصن ةا يبنلا نأ ديزي نب روث نع لجر نع عيكو ثيدح هيفف :لاقف «هدنس
 دواد وبأ هاورو ‹ نوراغ نب رمع مكبحاص لاق ؟ لجرلا اذه نم : عيكول تلق ةبيتق لاق فئاطلا

 . فئاطلا ىلع بصن يب يبنلا نأ لوحكم نع «ليسارملا» يف

 يف يليقعلا هاورو « اًموي نيعبرأ دازو لوحكم نع «تاقبطلا» يف دعس نبا هاورو

 قداص يبأ نع بشوح نب ماوعلا نع شارخ نب هللا دبع ثيدح نم دمحم نع ادنسم «ءافعضلا»

 ۲'٠ فئاطلا نصح ىلع بصنف قينجنلا ةا هللا لوسر بصن » : لاق - هنع هللا يضر- يلع نع

 . هريغ ليقو « ةعيبر نب ديزي قينجنملاب مدق لاقيو

 هيلع هنال ) :م هلوقب فنصلملا هللعو ٠‹ هرصتخم)» يف يرودقلا مالك :ش ( مهوقرحو )م

 . ]۲۹۲٤[ ةيحللا نم ذخألا يف ءاج ام باب نمض يف - بادآلا باتك يف يذمرتلا ()
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 يف نال ‹ مهعورز اودسفأو مهراجشأ اوعطقو ءاملا مهيلع اولسرأو . ةريوبلا قرحأ مالسلا هيلع

 ساب الو ‹ اعورشم نوکیف مهعمج قیرفتو مهتكوش رسکو مهب ظبغلاو تبکلا قاحلإ كلذ عيمج

 ةضيب نع بذلاب ماعلا ررضلا عفد يمرلا يف ف نأل « رجات وأ ريس ملسم مهيف ناک نِإو مهيمرب

 عنتما ولف ‹ ملسم نع نصح ولخي املق هنالو « صاخ ررض رجاتلاو ريسألا لتقو « مالسإلا

 ‹ هباب دسنال هرابتعاب

 ل ل ل سسس

 نب ثيللا نع ةتسلا ةمئألا هجرخأ اذهو :ش ( ةريوبلا قرحأ ) :م ةي يبنلا نال يآ :ش (مالسلا

 يهو قرحو ريضنلا ينب لخن عطق ةي يبنلا نأ - امهنع هللا يضر- رمع نبا نع عفان نع دعس

 . ثيدحلا ....... ةريوبلا

 مالك نم كلذ لك :ش ( مهعورز اودسفأو « مهراجشأ اوعطقو ءاملا مهيلع اولسراو )م

 رافكلا ناك اذإ الإ إ كلذ نولعفي ال -ةياور يف -دمحأو « لوق يف - يعفاشلا لاقو « يرودقلا

 لذلا وهو :ش ( تبكلا قاحلإ كلذ عيمج يف نأل ) :م هلوقب فنصملا للعو « كلذ نولعفي

 .ناوهلاو

 رسكو مهب ظيغلاو ) :م هانركذ ام مئالملا ىنعملاو « هكلهأ يأ هللا هتبك لاقي : يزارتألا لاقو

 . :ش ( اعورشم نوکیف مهعمج قیرفتو مهتکو ش

 ( بذلاب ماعلا ررضلا عفد يمرلا يف نأل ‹ رجات و ریسآ ملسم مهيف ناک نِإو مهیمرب سب الو (:م

 ٍ الا عجم نع يآ

 ءاهریغو ةماعنلا ةضيبل اهيبشت ةضيب مالسإلا لهأ ىمسي ب مالسإلا لهأ عمتجم «برغملا» يفو

 ررض عفد مهيلع يمرلا يفو :ش ( صاخ ررض رجاتلاو ريسألا لتقو مدلول ممتجم كلت نال

 ۰ ماعلا ررضلا عفدل صاخلا ررضلا لمتحيف ماع

 هنآ مهنم ملسآ نم وأ ريسأ وأ نمأتسم رجات ملسم مهيف ناک اذإ هنأ دايز نب نسحلا نع يورو

 ناحجرلاف « اعمتجااذإ حيبملا عم مرحملاو ‹ حابم رفاكلا لتقو « مارح ملسملا لتق نأل « زوجي ال

 نأ مامحال نآ ىرت الآ « هكرت زوجي رفاکلا لتقو « هيلع مادقإلا زوجي ال ملسملا لتق نإو ‹ مرحملل

 مهلاتق نأب هيلع درو « ىلوأ نيملسملا بناج ةاعارم ناكف « نيملسملا ةعفنمل ىراسألا لتقي ال

 كلذ زوجي الف « داهجلا باب دس ىلإ يمدآلل اًربتعم ضراعلا اذه ناك ولف « صنلاب ضرف

 . ةمايقلا موي ىلإ ضام هنأل

 رابتعاب يمرلا عنتما ولف يأ :ش (هرابتعاب عنتما ولف « ملسم نع نصح ولخي املق هنالو (:م

 مهيلإ يمرلا نأ هقيقحت ‹ هب دتعي الف داهجلا باب يأ :ش ( هباب دسنال ):م ريسألا وأ رجاتلا ملسملا
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 يمرلاب نودصقيو « انيب امل مهيمر نعاوفكي مل ىراسألاب وأ نيملسملا نايبصب اوسرتت نإو
 مهنم هوباصأ امو « ةقاطلا بسحب ةعاطلا ذإ ءًادصق نكمأ دقلف ًالعف زييمتلا رذعت نإ هنأل ءرافكلا

 ةلاح فالخب ‹ ضورفلاب نرقت ال تامارغلاو « ضرف داهجلا نأل « ةرافك الو مهيلع ةيد ال

 ةرخلا

 هلتق زوجي ال نم نوک عماجلاو « اًملسم ناك اذإ اذکف « مهنایبصو مهؤاسن مهيف ناک نو زئاج

 وأ نيملسملا نايبصب ) :م ىقوت اذإ سرتلاب سرتت لاقي « اورتتسا نإو يأ :ش ( اوسرتت نإو ) :م

 : يعفاشلا لاقو « داهجلا باب دسنال :هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( انیب امل مهیمر نع اوفکی مل یراسالاب

 . يمرلاب مهأدبي نأ زجي مل كلذ اولعف اذإ

 لاق هلوقبو « ملسملا بنجتو كرشملا ةباصإ يف دهتجا يمارلل لاقيو ٠ يمرلا زاج انوۇدب نإف

 . ملسملا برضب الإ رافكلا برضب تأي مل اذإ كلذ زوجي ال يعفاشلا نعو « دمحأو كلام

 (ةقاطلا بسحب ةعاطلا ذإ ادصق نكمأ دقف العف زييمتلا رذعت نإ هنأل؛ رافكلا يمرلاب نودصقيو ) :م

 باصأ امو يأ :ش ( مهنم هوباصأ امو ) :ماهعسو الإ اًسفن فلكيال لجو زع هللا نأل :ش

 (ةرافك الو مهيلع ةيد ال ) :م مهب نوكرشملا سرتت نيذلا مهارسأو نيملسملا نايبص نم نيملسلملا

 . ةرافكلا الو ةيدلا مهيلع بجي ال يأ شش

 يف يمر ول «بيذهتلا» يفو « نالوقف ةيدلا يفو « ادحاو الوق ةرافكلا بجت يعفاشلا دنعو

 يفو « ةرافكلا بجتو دوق الف اًرفاك هنظ نإو « دوقلا بجي ملسم هنأ ملعيوهو ةرورضلا لاح ريغ

 نإ قاحسإ وبأ لاق « ةيدلا بجي ةرورضلل ىمرو ملسم هنأ ملع نإ : ينزملا نعو : نالوق ةيدلا

 (جرفم مد مالسإلا يف سيل » :مالسلا هيلع هلوقل « ال وأ ملسم هنأ ملع هيدلا هتمزل هدصق

 مل فصلا ىلإ ىمر لب « هنيعب هدصقي مل نإو«همد لطبم يأ ةلمهملا ءاحلاب ليقو ٠ ميجلاب

 .« زيجولا حرش» يفاذك « ةيدلا همزلي

 . ةافانم

 ليلعتلاو ‹«جرفم مد مالسإلا يف سيل» :- مالسلا هيلع - هلوق لباقم يف ليلعت اذه : تلق نإف

 . لطاب صنلا ةلباقم يف

 .انلق اجب عازنلا ةروص صختف « قيرطلا عاطقو ةاغبلا هنم صخ ماعاذه:تلق

 يمرلا قالطإ لاقو « نسجل ا هيلع ساق امع باوج اذه :ش ( ةصمخللا ةلاح فالخب م
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 عنتميف سقنلا فالتإ ىلع ينبمف داهجلا امأ « هسفت ءايحإ نم هيف ال نامضلا ةفاخم عنتم ال هنأل

 نمؤي ًاميظع ًاركسع ناك اذإ نيملسملا عم فحاصملاو ءاسنلا جارخإب سأب الو . نامضلا رذح

 ءاهيلع نمؤي ال ةيرس يف كلذ جارخإ هركيو . ققحتملاك بلاغلاو ‹ ةمالسلا وه بلاغلا نأل « هيلع

 مهنإف فافختسالا ىلع فحاصملا ضيرعتو ‹ ةحيضفلاو عايضلا ىلع نهضيرعت هيف نأل

 ؛ حيحصلا ليوأتلا وهو نيملسملل ةظياغم اهب نوفختسي

 بجيو « ةرورضلا ناكل ةصمخللا ةلاح ريغلا لاح لؤافتك نامضلا ىفني ال داهحلا ةماقإ ةرورضل

 ةصمخملا بحاص نأل يأ :ش ( هنأل ) :م اذه فالخب ةصمخملا ةلاح نأ باوجلا ريدقت « نامضلا
 ا ) :م ةمارخلا نع فوخلا لجأل يأ :ش ( نامضلا ةفاخم ) :م ريخلا لام لكأ نع :ش ( عنتمي ال ) :م

 لدب اهببسب لمحتي ةميظع ةعنم وهو :ش ( هسفن ءايحإ نم ) :م ريغلا لام لكأ يف يأ :ش ( هيف

 نوملسم مهيف نوكي دقو « رافكلا سفن يأ :ش ( سفنلا فالتإ ىلع ينبمف داهجلا امأ ) :م نامضلا

 ‹ نامضلا نع ةردق لجأل يأ :ش ( نامضلا رذح ) :م ضرفلا داهجلا نع يأ :ش ( عنتميف ) :م

 . ةيدلا بوجو زوجي ال امك زاوجلا نعاذو هل لوعفم هنأ ىلع بوصنم وهو

 ءاضقلا نع عنتمال بجو ولو « همجر وأ هدلج نم ينازلا تام اذإ اميف مامإلا ىلع ةرافكلاو
 دهاجملا نأل « اًقلطم سفنلا فالتإ ىلع ىنبم داهحلا نأ ىنعملا نوكي نأ زوجيو « دحأ هدلقتي الو

 هنوكل « ضرفلاو داهجلا نم عنتما نامضلا انمزلأ ولف « لتقي وأ ملسملا فراصي دقو لتقي نأ امإ

 . نمضي ملاذإ ام فالخب « نيتلاحلا يف ارساخ

 يآ :ش ( هيلع نمؤي اًميظع اركسع ناك اذإ نيملسملا عم فحاصملاو ءاسنلا جارخإب سأب الو (:م

 هركيو «ققحتملاك بلاغلاو ةمالسلا وه بلاغلا نأل ) :م فحاصملاو ءاسنلا جارخإ ىلع وأ ركسعلا ىلع

 . طوسبملا» يف هركذ «راهنلاب نونكسيو ليللاب نوريسي ليلق ددع يهو :ش ( ةيرس يف كلذ جارخإ

 هنود اب ثعب ولو « ةثالث هاندأ ةيرسلا يف ثعبي ام لضفأ : «ريبكلا ريسلا» يف دمحم لاقو

 ‹ ةئامعبرأ ةيرسلا لق هسفن لوق نم دايز نب نسحلا لاقو « ةئام ةيرسلا لقأ ةفينح يبأ نعو « زاج

 . فالآ ةعبرأ شيجلا لقأو

 ىلع يأ :ش ( اهيلع نمؤي ال ) :م ةفينح يبأ لوق نسحلا لوق ركذ «ناخ يضاق ىواتف »يفو

 :م ءاسنلا ضيرعت يأ :ش ( نهضيرعت ) :م كلذ جارخإ يف يأ :ش ( هيف نأل ):م نهتلقل ةيرسلا

 (نيملسملل ةظياغم اهب نوفختسي مهنإف ‹ فافختسالا ىلع فحاصملا ضيرعتو ‹ ةحيضفلاو عايضلا ىلع)

 فافختسالا ىلع فحاصملا ضيرعت يأ :ش ( حيحصلا ليوأتلا وهو ) :م مهل مهظيغ لجأل يأ :ش

 . حيحصلا ليوأتلا وهو



 ناب سأب ال ناماب مهيلإ ملسم لخد ولو . ودعلا ضرأ يف نآرقلاب اورفاست ال : مالسلا هيلع هلوقل

 نجرخي زئاجعلاو «ضرعتلا مدع رهاظلا نأل ٠ دهعلاب نوفوي اموق اوناك اذإ فحصملا هعم لمحي
 يف نهتماقإف باوشلا امأف « ةاوادملاو يقسلاو خبطلاك نهب قيلي لمع ةماقإل ميظعلا ركسعلا يف

 ‹« ةرورضلا دنع الإ نيملسملا فعض ىلع هب لدتسي هنأل « لاتقلا نرشابي الو « ةنتفلل عفدأ تويبلا

 ةعضابملل نهجارخإ بحتسي الو

 ( ودعلا ضرأ يف نآرقلاب اورفاست ال ) :م : يب يبنلا لوقل يأ :ش (مالسلا هيلع هلوقل ) :م

 هللا يضر- رمع نبا نع عفان نع كلام ثيدح نم يذمرتلا الإ ةعامحلا هاور ثيدحلا اذه :ش

 هل لاقي نأ فاخيو « ودعلا ضرأ ىلإ نآرقلاباورفاست نأ ةي هللا لوسر ىهن :لاق- امهنع
 . ودعل

 هعم نمؤي ال يذلا ريغصلا شيجلا ىلع ثيدحلا لمح - هللا همحر - فنصملا نأ ملعاو
 شيجلا نيب قرف الو ىبطرقلا لاقو « هقالطإب ةيكلاملا ذخأو كلذ ىنعم « ةيعفاشلاو هعايض

 هنأشف اردان ميظعلا شيجلا يف هل ودعلا هلبقي ناك نإ وهو « ثيدحلا قالطإب المع ايارسلاو
 . ردانب سیل هطوقسو

 ءاج دقو «فحصملا ثيدحلا يف نآرقلاب دارملاو « ىفخي ال ام ىلع ةيكلاملا عم رهاظلا : تلق

 « ودعلا ضرأ ىلإ فحصلملاب رفسلا باب هلوقب يراخبلا هيلإ راشأو « ثيداحألا ضعب يف ارسفم

 ديق اغنإو « ريبكلا ريسلا » يف هركذ «ةيرس يف هقفلا بتكو فحاصملا لاخدإ هركيو «طيحملا» يفو
 نع عطقني اليك فحاصملا ةلقل مالسإلا ءادتبا يف ناك يهنلا نإ ليق لمع اًزارتحا حيحصلاب ليوأتلا

 يمعلا نسحلا وبأ لاق اذكو « اًقلطم اهجارخإب سأب الف ترشك دقف نآلا امأف « سانلا يديأ
 . يواحطلاو

 . ىفخي ال رهاظ اذه : تلق

 «دهعلاب نوفوي اًموق اوناك اذإ فحصملا هعم لمحي نأب سأب ال نامأب مهيلإ ملسملا لخد ولو ) :م

 يقسلاو خبطلاك نهب قيلي لمع ةماقإل ميظعلا ركسمعلا يف نجرخي زئاجعلاو « ضيرعتلا مدع رهاظلا نال

 اوناك نإو :ش (ةنتفلل عفدأ تويبلا يف نهتماقإف باوشلا امأو ) :م ىحرجلا ةاوادم يأ :ش ( ةاوادملاو

 . رئارحلاب ال ءامإلاب جرخيف ةعضابملا نوديري

 ىلع) :م زئاجعلا لاتقب يأ :ش ( هب لدتسي هنأل ء لاتقلا ) :م زئاجعلا يأ :ش ( نرشابي الو ) :م

 ىلع ةراش تعضوو ربيخ موي تلتاق ميلس مأ نأ يور دقو :ش ( ةرورضلا دنع الإ نيملسملا فعض

 . نيمزهنملا نم يأ « ؛نالفو نالف ماقم نم ريخ اهماقم» : ي يبنلا لاق ىتح اهنطب

 :م عامجلل :ش ( ةعضابملل ):م باوشلا ءاسنلا جارخإ يأ :ش ( نهجارخإ بحتسب الو ) :م
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 ءاهجوز نذإب الإ ةأرملا لتاقت الو . رئارحلا نود ءامإلابف نهجورخ نم دب ال اوناك نإف « ةمدخلاو

 نأ نيملسملل يغبنيو . ةرورضلل دلب ىلع ودعلا مجهي نأ الإ « انيب امل هالوم نذإب الإ دبعلا الو

 لولغلاو ‹ «اولثمت الو اولغت الو اوردغت ال» : مالسلا هيلع هلوقل ؛ اولثمي الو اولغي الو اوردغيال

 يهنلاب ةخوسنم نيينرعلا ةصق يف ةيورملا ةلئماو ‹ دهعلا ضقنو ةنايخلا ردغلاو « منغملا نم ةقرسلا

 حيبملا نأل ‹ ىمعأ الو ادعقم الو ًايناف اخيش الو اًيبص الو ةأرما اولتقت الو ‹ لوقنملا وه رخأتم

 عوطقملاو ‹ ىنميلا عوطقملاو « قشلا سباي لتقي ال اذهلو « هنم ققحتي الف بارحلا وه اندنع لتقلل

 حيبملا نأل ؛ ىمعألاو دعقملاو خيشلا يف انفلاخي - هللا همحر - يعفاشلاو ‹ فالخ نم هلجرو هدي

 ‹ رفكلا هدنع

 (رئارحلا نود ) :م ةمأ عمج ءامإلا جرخيف يأ :ش ( ءامإلابف نهجورخ نم دب ال اوناك نإف « ةمدخلاو)

 . ةرح عمج :ش

 هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( انيب امل هالوم نذإب الإ دبعلا الو «اهجوز نذإب الإ ةآرملا لتاقت الو ) :م

 الو هلوق نم ءانثتسا اذه :ش ( ةرورضلل دلب ىلع ودعلا مجهي نأ الإ ) :م جوزلاو ىلولا قح مدقتل

 . نيع ضرف ريصي ذئنيح داهجلا « نالتاقي ةرورضلا دنعو « ةرورضلا دنع ينعي « ةأرملا لتاقت

 يبنلا لوقل يأ :ش ( مالسلا هيلع هلوقل اولثمب الو اولغي الو اوردغی ال نأ نیملسملل يغبنيو ) :م

 ‹ هضعب مدقت دقو ةديرب نب ناميلس ثيدح يف اذه :ش (اولثمت الو اولغتالو اوردغت ال ):م ا

 ردغلاو ‹ منغملا نم ةقرسلا لولغلاو ) :مادبلاو اولتقت الو اولثمت الو اولغت الو اوردغتالو اوزغا : هيفو

 هنأك اذه :ش ( لوقنملا وه رخاتملا يهنلاب ةخوسنم نيينرعلا ةصق يف ةيورم ا ةلئملاو « دهعلا ضقنو ةنايخلا

 لدي نيينرعلا ثيدحو « ةلثملا رحت ىلع لدي ثيدحلا اذه لوقي لئاقلا نأك ردقم لاؤس نع باوج

 . نيينرعلا ثيدح نع رخأتملا يهنلاب خوسنم نيينرعلا ثيدحو هلوقب باجأف ؟اهتحابإ ىلع
 : لاق هنأ نيصح نب نارمع نع «هفنصم» يف ةبيش يبأ نبا هاور ام يهنلا رخأت ىلع ليلدلاو

 هصيصختو « ةلثملا نع اناهنيو ةقدصلا ىلع اًيطحم ناكرألا لشام دعي مل ةي هللا لوسر ماقام

 تدوس اذإ ةلثمو ًالثم هب لثمأ لجرلاب تلثم نم ةلئملاو « ةمرحلا دكأت ىلع لدي هتبطخ يف ركذلاب

 . «قئافلا» يف ذ هركذ كلذ هبشأ ام وأ هفنأ تعطق وأ ههجو

eمالک نم هلک اذه ش (یمعا الو ادعقم الو ااف ایش الو بص الو ۃآرما اولتقت الو  

 ققحتي الف ‹ بارحلا وه اندنع لتقلل حيبملا نأل ( :م هلوقب فنصملا هللعو « هرصتخم يف يرودقلا

 هنأ ال هتكرح باهذو هسح نالطب سبيلاب داريو « جولغملا يأ :ش (قشلا سباي لتقي ال اذهلو «هنم
 ‹ فالخ نم هلجرو هدي عوطقملاو ‹ نيميلا عوطقملاو ) :م «برغملا» يفاذك « ةقيقح تيم

 :ش ( رفكلا هدنع حبلا نأل ؛ ىمعألاو دعقملاو خيشلا يف انفلاخي - هللا همحر -يعفاشلاو



 يبنلا ىأر نيحو « يرارذلاو نايبصلا لتق نع ىهن ويي يبنلا نأ حص دقو « انيب ام هيلع ةجحلاو

 ! ؟تلتق ملف لتاقت هذه تناك ام « هاه لاق ةلوتقم ةأرما ةي

 . يعفاشلا نع لوق يف اذه « رفكلا يعفاشلا دنع لتقلل حيبملا يأ

 ءافعضلا خويشلا يفو «زيجولا» حرش يفو « دمحأو كلام لاق هبو « انلوقك رخآ لوق يفو

 يف دمحأ لاق هبو « مهلتق زوجي :لوق يف « نالوق لجرلاو يديألا ةعوطقمو ىنمزلاو نايمعلاو

 هلوق وهو :ش (انیب ام ) :م يعفاشلا ىلع يأ :ش ( هيلع ةجحلاو ):م زوجي ال : لوق يفو « ةياور

 . قشلا سباي لتقي ال

 اوقبتساو نيكرشملا خويش اولتقا» : مالسلا هيلع هلوقب يعفاشلا جتحا : تلق نإف

 امك برحلا يف يأر هل نم وأ « نيثيدحلا نيب اًقيفوت نولتاقي نيذلا خويشلا نم دارملا : تلق
 يف هيأرب نوذخأي اوناك هنأل « ةنس نيرشعو ةئام نبا وهو ساطرأ موي ةمصلا نب ديرد لتق

 . نيملسملا عيفر نب ةعيبر هلتقو «برحلا

 اذهب بيرغ ثيدح اذه :ش ( يرارذلاو نايبصلا لتق نع ىهن يَ يبنلا نأ حص دقو ):م

 رابتعاب ازاجم ءاسنلا يرارذلاب دارم ا اولاق مهضعب نأ ريغ هيف حارشلا نم دحأ ملكتي ملو ظفللا

 . نايبصلا

 يذلا اغنإو ‹ ظفللا اذهب حصي ملو حص دقو « فنصملا لوق لجأل هلك فلكتلا اذه : تلق

 تدجو ةأرما نأ -امهنع هللا يضر- رمع نبا نع عفان نع ةجام نبا الإ « ةعامجلا هاور ام حص

 ظفل يفو « نايبصلاو ءاسنلا لتق نع ةي هللا لوسر ىهنف ب هللا لوسر يزاخم ضعب يف

 . نايبصلاو ءاسنلا لتق ركنأف نيخيشلا

 ثيدحلا اذه :ش ( تلتق ملف لتاقت هذه تناك ام « هاه لاق ةلوتقم ةأرما ةَ يبنلا ىأر نيحو ) :م

 ىأرف ةوزغ يف هب يبنلا عم انك : لاق عيبرلا نب حاير ىلإ امهدانسإب يئاسنلاو دواد وبأ هاور

 ةأرما : لاقف ءاجف ءءالؤه عمتجاام ىلع رظنا : لاقف الجر ثعبف « ءيش ىلع نيعمتجم سانلا

 . لیتق

 الجر ثعبف -هنع هللا ىضر- ديلولا نب دلاخ ةمدقملا ىلعو « لتاقتل هذه تناك ام لاقف

 «هحیحص ۱یف نابح نباو «هدنسم »یف دمحأ هجرحخأو « ايبص الو ةأرما نلتقت ال دلاخل لق : لاقف

 « فورحلا رخآ ءايلاب حايرو . «لتاقتل تناك ام هذه »: لاقف هظفل يفو « «هکردتسم» يف مکاحلاو

 . ةدحوملا ءابلاب لاقيو



 ىلإ اهررض يدعتل ةكلم ةأرملا نوكت وأ « برحلا يف يأر هل نمت ءالؤه دحأ نوكي نأ الإ : لاق

 ‹انونجم اولتقي الو . ةقيقح حيبم لاتقلا نألو « هرشل اعفد ءالؤه نم لتاق نم لتقي اذكو « دابعلا

 نالتاقي اماد ام نالتقي نونجملاو يبصلا نأ ريغ ‹ هرشل اعفد لتقيف لتاقي نأ الإ بطاخم ريغ هنأل

 ‹هوحن باطخلا هجوتل ةبوقعلا لهأ نم هنأل ‹ رسألا دعب هلتقب سأب ال امهريغو

 نبا لاقو «هيف فالتخا عماذه الإ حاير هل لاقي دحأ ةباحصلا يف سيل : ينطقرادلا لاقو

 ليقو ‹ يفص نب عفدملا هنع ىور « ةبحص هل بتاكلا ةظنح عيبر نبا ةدحوملا ءايلاب حاير الوكام
 . تكسيل اهرخآ يف ءاهلاو « هيبنت ةملك هاه هلوق « اهتحت نم نيتطقنب ةمجعملا ءايلاب حاير هيف

 يف يرودقلا ظفل اذه :ش ( برسحلا يف يأر هل نمم ءالؤه دحأ نوكي نأ الإ : لاق ) م

 نأ الإ ادعقم الو ىمعأ الو اًيناف اخيش الو اًيبص الو ةأرما اولتقت الو هلوق نم ءانثتسا «هرصتخم»

 . برحلا يف يأر هل نم ءالؤه دحأ نوكي

 لقن مث هدعب هركذام ملكت مث « هرخآ ىلإ .. . . ةأرمااولتقت الو هلوق فنصملا لقن دقو

 «يواحطلا حرش نم «دترملا» باتك يف يزارلا ركب وبأ لاقو « هرخآ ىلإ نوكي نأ الإ هلوقب هدانسإ

 اذإ هلتقي هلثمو « لقعلا لماك ناك وأ برحلا يف يأر اذ ناك اذإ هلتقأ انأف ينافلا خيشلا امأو <

 . نيزيمملا ءالقعلا دودح نع لازو فرخ يذلا ينافلا خيشلا وه هلتقت ال يذلاو «دترا

 امأو ءدترااذإ الو « اًيرح ناك اذإ لتقي الف « ىبصلاو نونجملا ةلزنب نوكي ذغنيح اذهف

 نأ دعب سانلا رئاس لتقيامك < كلذ مامإلا ىأر اذإ مهلتق زوجيو خويشلا ةلزنم مهف نويمذلا

 . «يواحطلا حرش» يف اذك « اودترا اذإ مهلتقيو « ءالقع اونوكي

 نأ الإ هلوق دعب هركذ ‹ يرودقلا مالك ةلمج نم اًضيأ اذه :ش ( ةكلم ةأرملا نوكت وأ ) :م

 :م ةكلملا ةأرملا ررض يدعتل يآ :ش ( اهررض يدعتل ):م برحلا يف يأر هل نم ءالؤه دحأ نوكي

 ينافلا خيشلا ىلإ هب راشأ :ش ( ءالؤه نم لتاق نم لتقياذكو ) :م اهمكح رابتعاب :ش (دابعلا ىلإ)

 نع هرش عفد لجأل ءالؤه نم لتاقلا لتقي يأ :ش (هرشل اعفد ):م ةأرملاو دعقملاو ىمعألاو

 ةقيقحلا ثيح نم مهلاتقل حيبم ءالؤه لاتق نأل يأ :ش ( ةقيقح حيبم لاتقلا نألو ) :م نيملسملا

 . مهئاذإو مهرفكل

 نونجملاو يبصلا نأ ريغ « هرشل اعفد لتقيف لتاقي نآ الإ « بطاخم ريغ هنأل اًنونجم اولتقي الو ) :م

 سآأب ال ):م نونجملاو يبصلا ريغو يأ :ش ( امهريغو ) :م امهرشل اعفد :ش ( نالتاقي اماد ام نالتقي
 نيباهرلا كلذكو « غولبلاو لقعلاب :ش ( هوحن باطخلا هجوتل ةبوقعلا لهأ نم هنأل « رسألا دعب هلتقب

 . مهلاتق ىلع ءازج مهلتق حابي ثيح اولتاق اذإ

 نوطلاخي ال نيذلا سئانكلا لهأ الو ةعموص يف بهارلا لتقيال : «ريبكلا ريسلا» يفو
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 نيكرشملا نم هابأ لجرلا ئدتبي نأ هركيو . حيحصلاك هتقافإ لاح يف وهف قيفيو نجي ناك نإو
 هؤایحإ هيلع بحي هنألو « (٥۳ةیًالا:نامقل) (افورعم ايندلا يف امهبحاصو# : یلاعت هلوقل هلتقیف

 دوصقملا نأل ‹ هريغ هلتقي ىتح هيلع عنتما هكردأ نإف ء هئانفإ يف قالطإلا هضقانیف هيلع قافنإلاب
 ساب ال هلتقب الإ هعفد هنكمي ال ثیحب هلتق بألا دصق نإو « مثأملا هماحتقا ريغ نم هريغب لصحي

 هلتقب الإ هعفد هنكمي الو هنبا ىلع هفيس ملسملا بألا رهش ول هنأ ىرت الأ ‹ عفدلا هدوصقم نآل هب

 . یلوآ اذهف « انیب امل هلتقی

 زاج نيملسملا ةروع ىلع لد نإ بهارلا كلذكو « هريغو سيسقلاك نولتقي اوطلاخ نإف « سانلا

 لتقي ينعي :ش ( حيحصلاك هتقافإ لاح يف وهف قيفيو نجي ) :م نونجملا يأ :ش ( ناك نإو ) :م هلتق
 . ةعبرألا ةمئألل هيف فالخ الو « اًبطاخم التاقم هنوكل ال وأ لاتقلا هنم دجو ءاوس هتقافإ لاح

 : ىلاعت هلوقل ) :م ماللا بصنب :ش ( هلتقيف نيكرشملا نم ءابأ لجرلا ئدتبي نأ هركيو ) :م

 ناكرشملا ناوبألا دارملا : ريبكلا ريسلا يفو :ش ٠١( ةيآلا : نامقل ) € اًفورعم ايندلا يف امهبحاصو»
 فورعملا نم سيلو « ٠١( ةيآلا : نامقل ) € يب كرشت نأ ىلع كادهاج نإو :  ىلاعت هلوق ليلدب
 لتق نع - هنع هللا يضر- ركب ابأ عنم مالسلا هيلع هنأ يورو « عاسلل اررح امهكرتي نأ هلتقي نأ

 . هيلع فالح الو « ردب موي هيبأ

 قافنإلاب ) :م هيبأ ءايحإ يأ :ش ( هؤايحإ هيلع بجي ) :م نبإالا نألو يأ :ش ( هنالو ):م

 اًقالطإ ءايحإلا ضقانت يأ :ش ( هئانفإ يف قالطإلا هضقانيف ) :م ءايحإلا ببس قافنإلاو :ش (هيلع

 نإف) :م بألا ءانفإ يأ ء هئانفإ يف قالطإلا : يزارتألا لاقو « زوجي ال ضقانم ا موزلو هئانفإب لتقو
 هيب لتق نع نبالا عنتما يأ :ش ( هيلع عنتما ) :م برحلا يف هابأ نبالا كردأ نإف يأ :ش ( هكردأ

 . كلذ وحنو هسرف مئاوق برضيف هج اعي نأب هيلع ءافتناو

 :«ةريخذلا» يفو « هيبأ لتق ةرشابمب مثأم هقحلي الثل نبالا ريغ يأ :ش ( هريغ هلتقي ىتح ) :م
 دوعيال ىتح عوجرلا نم هنكيي نأ يغبني الو « لتقلاب هدصقي نأ يغبني ال هيبأ لتق ىلع رفظ ول

 نم يأ :ش ( دوصقملا نأل) :م  هلتقيف هريغ قح هب كسمتي عضوم ىلإ هقحلي هنكلو « انيلع ابرح
 يف هلوخد ريغ نم يأ :ش ( مثإلا هماحتقا ريغ نم ) :م نبالا ريغب يأ :ش ( هريغب لصحي ) :م هلتقي
 . هيبأ لتقب مثالا

 نکي ال ثیحب يأ :ش ( هعفد هنکمي ال ثیحب ) م هنبا لتق يأ :ش ( هلتق بألا دصق نإو ) :م
 نع :ش ( عفدلا دوصقملا نأل ) :م ذئنيح هلتقي يأ :ش ( هب ساب ال هلتقب الإ ) :م هنع هيبأ عفد نبالا

 هعفد هنکمی الو ) :م هنبا لتق دصق دقو :ش ( هنبا ىلع هفیس ملسملا بألا رهش ول هن یرت الآ ) :م هسفن

 اذكه ناك هنأل :ش ( ىلوأ اذهف ) :م عفدلا هدوصقم نأل هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( انيب امل هلتقي هلتقب الإ

 اذ لتقي نأ هركي يعفاشلا دنعو « لتقلاب ئدتبي نأ الاح كرشملا ناك ولو « ةدجلاو دجلاو مألا يف
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 ‹ هرکی ال يناثلاو « هرکی هجو يف« ناهجو مرحملا ريغ محرلا يفو « رافكلا نم مرحم محر

 . انلوقك دمحأو كلام لوقو

 يف محرلا يف امأو « ءاوس بألاك مرحم محر يذ لكف يغبلاو جراوخلا لهأ يف امأو « رفاكلا يف

 دصقي الو ىمري نأب سأب الف دلولاوه دهاشلا ناك ولف « طرش دوهشلاب ةيادبلا نإف انزلا باب

 . لتقلا

#3 3¢ 
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 هنامأ زوجي نمو ةعداوملا باب
 ساب الف نيملسملل ةحلصم كلذ يف ناكو مهنم اقيرف وأ برحلا لهأ حلاصي نأ مامإلا ىأر اذإو

 )1 ةيآلا : لافنألا) (هللا ىلع لكوتو اهل حنجاف ملسللاوحنج نإو# : ىلاعت هلوقل ؛ هب

 ‹ نينس رشع مهنيبو هنيب برحلا عضي نأ ىلع ةيبيدحلا ماع ةكم لهأ و هللا لوسر عداوو

 ( هنامأ زوجي نمو ةعداوملا باب ) :م

 اهنأل ةعداومل اب ةحلاصملا تيمسو « ةحلاصملا يأ ةعداوملا زاوج نايب يف باب اذه يأ :ش

 ‹ رخآلا عم لاتقلا نيرفاكلاو نيملسملا يقيرف دحاو لك عدي نأب كرتلا وهو « عدولا نم ةكراشم

 ال اًقباس ءيشلا كلذ دوجو يضتقي ءيشلا كرت نأل ءرهاظ لاتقلا ركذ دعب لاتقلا كرت ركذو

 . هنامأ زوجي نم نايب يف يأ « هنامأ زوجي نمو :هلوق . ةلاحم

 الف نيملسملل ةحلصم كلذ يف ناكو ‹ مهنعاًقيرف وأ برحلا لهأ حلاصي نأ مامإلا ىأر اذإو (:م

 . هيلع آء رد حلصلاب يأ :ش ( هب ساب

 ةخسنلا ىلعف ةحلصم كلذ يف ناكو : خسنلا ضعب يفو « برحلا لهأ حلاصي نأ :هلوق

 هربخو ناك مسا هنأل عوفرم ىرخألا ةخسنلا ىلعو « ناك ربخ هنأب بوصنم ةحلصم ظفل ىلوألا

 نوكي نأب ةحلصملا زوجي ال ةحلصم نكي ملاذإ هنأل ةحلصم هلوقب ديقو « كلذ يف :هلوق

 . فعض نيملسلاب

 اوحنج نإو) : ىلاعت هلوقل ) :م هرصتخم يف يخركلا هركذ نيملسملل ًاريخ ةعداوملا تناك وأ

 : لاقي ‹ حلصلل اولام نإو يأ :ش (:ش ٦١( ةيآلا : لافنألا ) :م ( هللا ىلع لكوتو اهل حنجاف ملسلل

 ركذي ام يهو « اعيمج اهحتفو اهرسكو نيسلا حتف تاخل ثالث ملسلا يفو « لام اذإ هيلإو هل حنج

 لوق يفو « نونمؤي ال نيذلا اولتقاف هلوقب سابع نبا لوق يف ةخوسنم ةيآلا هذه : ليق نإف

 زاج فيكف ١(٠ ةيآلا : ةبوتلا )€ مهومتدجو ثيح نيكر شما اولتقاف :  ىلاعت هلوقب دهاجم

 نيملسملل ةحلصم ةحلاصملا يف تناك اذإ ام ىلع ةلومحم ةيآلا هذه نأب : بيجأ ؟ اهب حاجتحالا

 رمألا فلاخم لاتقلاب رمألا بجوم نأ ال صقانتلا مزلألاو لاتقلل ةبجوملا ةيآلا ليلدبو . ٥

 ركذ ام ىلع ةكم لهأ ب يبنلا ةعداوم ليلدب انركذ اب وهو ءامهنيب قيفوتلا نم دب الف « ةحلاصملاب
 هلهأو مالسإلا حالص مامإلا هيف ىري ام ىلع فوقومرمألا نإ : «فاشكلا» يف لاقو . باتكلا يف

 .ًادبأ ةندهلا ىلإ اوبراحي وأ ًادبأ اولتاقي نأ متحب سيلو ملس وأ برح نم

 ) نينس رشع مهتيبو هنيب برحلا عضي نأ ىلع ةيبيدحلا ماع ةكم لهأ ةي هللا لوسر عداوو ) :م
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 الو « هب لصاح رشلا عفد وهو دوصقملا نأل « نيملسملل ًاريخ ناك اذإ ىنعم داهج ةعداوملا نألو

 هنأل اريخ نكت ملاذإ ام فالخب « اهيلع داز ام ىلإ ىنعملا يدعتل ةيورملا ةدملا ىلع مكحلا رصتقب

 . ىنعمو ةروص داهحلا كرت

 هللا لوسر جرخ هیفو « قاحسإ نب دمحم ثیدح نم ًالوطم هدنسم يف دمحأ هاور ثيدحلا :ش

 سانلا ناكو ءةندب نيعبس عم يدهلا قاسو ًالاتق ديري ال تيبلا ةرايز ديري ةيبيدحلا ماع ةي

 عضو ىلع ورمع نب ليهسو هللا دبع نب دمحم هيلع حلطصا ام اذه : لاق نأ ىلإ لجر ةئامعبس

 . ثيدحلا . . ضعب نع مهضعب فكيو سانلا اهيف نمأي نينس رشع برحل ا

 باحصأ دنع حلصلا نأل « ةيادهلا بحاص هركذ يذلا يف يأ « رظن هيف : يزارتألا لاقو

 يف ناميلس نبا رمتعملا هركذ اذكه « نينس لاتقلا كرت ىلع مهعداو ةي هللا لوسر نأ يزاخملا

 . یھتنا هیبآ نع هباتک

 نماذهف ‹ ثيدحلا بتك يف علطي ملو حيحص ريغ نينس رشع نأ ىلع لدي همالك : تلق

 يفو « نيس رشع دواد يبأ ننس يفو « نينس رشع ماشه نبا ةريس يفو « نينس رشع دمحأ ةياور

 ىسوم ةياور نم نيتنس ةوبنلا لئالد» يف يقهيبلا ةياور يف عقو معن « نينس رشع ىدقاولا ىزاغم
 . ةبتع نبا

 لاق « كلذ دعب نيتنس تناك حلصلا ةدم نأ بيعش نب دمحم نع دئاع نبا ةياور يف كلذكو

 . نينس رشعب ةرعم ا ديرجت يف نوفلتخي لقنلا لهأ : ىريمعلا حتفلا وبأ

 رشع نم رثكأ ىلإ حلصلا زوجي له ءاملعلا فلتخا : «فنألا ضورلا» يف يليهسلا لاقو

 رشعلاب ديدحتلا درو دقو « لاتقلا ةيآ ليلدب « لصألا وه حلصلا عنم نأ نيعئاشملا هحجر ؟ نينس

 اذهو ‹ ىهتنا لصألا ىلع دئازلا ىقبيو « ردقلا اذه يف ةحابإلا تلصحف قاحسإ نبا ثيدح يف

 هنع تكس نم مهنمف كلسي مل حارشلا نم ًادحأ نإف « ماقما اذه يف مالكلا ديرجت يف قيقحتلا وه

 . ةيلكلاب

 ) هب لصاح رشلا عفد وهو دوصقملا نأل ‹ نيملسملل ريخ ناك اذإ ىنعم داهج ةعداوملا نألو (:م

 يف ريمضلا ريكدت يف مالكلااذكو « حلصلا ىنعم رابتعاب ريمضلا ركذ اغنإو « ةعداوملاب ىأ :ش

 ةعداوملا ةدم نأل « نينس رشع ينعي :ش ( ةيورملا ةدملا ىلع مكحلا رصتقي الو ) :م ًاريخ ناك اذإ هلوق

 داز ام ىلإ ) :مرشلا عفد وهو :ش ( ىنعملا يدعتل ) :م صقنت دقو ديزت دق يهو ةحلصملا عم رودت

 ءًأريخ ناك اذإ هلوقب لصتم :ش ( ريخ نكت مل اذإ ام فالخب ) :م ةيورملا دملا ىلع ىأ :ش ( اهيلع

 اأ :ش ( ىنعمو ةروص داهجلا كرت هنأل ) :م نيملسملل ًاريخ نكي مل اذإ حلصلازوجي ال ينعي

 . لاتقلا كرت ثيح رهاظف ةروص



 ذبن مالسلا هيلع هنأل ؛ مهلتاقو مامإلا مهيلإ ذبن عفنأ حلصلا ضقن ىأر مث ةدم مهحلاص نإو

 دهعلا ءافيإو ًاداهج ذبنلا ناك تلدبت امل ةحلصملا نألو « ةكم لهأ نيبو هنيب تناك يتلا ةعداوملا

 دوهعلا يف مالسلا هيلع لاق دقو « ردغلا نع ًأزرحت ذبنلا نم دب الو « ىنعمو ةروص داهحلا كرت

 ‹ردغال ءافو

 ملف رشلا عفد ةعداوملا كلت يف نكي مل نيملسملل ةحلصم هيف نكي ملال هنألف ىنعم امأو

 . اًضيأ ىنعم داهجلا لصحي

 ضقن ىأر مث ) :م ةنيعم ةدم برحلا لهآ مامإلا حلاص نإو يأ :ش ( ةدم مهحلاص نإو ) :م

 « ردغلا نعًازارتحا مهعيمج ىلإ ذبنلا ربخ غولب نم دب الو « مهيلإ هحرط مهربخأ اغنإ هنأل هضقني
 ةدملا يضمت ىتح مهيلعاوريغي نأ مهل زجي مل كلذب اوملعي مل موقلا نأ نوملسملا ملع ىتمو

 . ةروكذملا

 حلصلا ضقنب يداني نم ةكم ىلإ ثعب ذبنلا دارأ املف اًسشيرق عداو ب يبنلا نأ حص دقو

 تناك يتلا ةعداوملا ذبن ) :م ايب يبنلا نأل يأ :ش ( مالسلا هيلع هنأل مهلتاقو ) :م . ءيجي ام ىلع

 يف لخدي نأ ءاش نم : اهيف ناكو « ةيبيدحلا موي يف ةعداوملا هذه تناك :ش ( ةكم لهأ نيبو هنيب

 يف ةعازخ تلخدف لخد مهدهعو شيرق دقع يف لخدي نأ ءاش نمو « لخد هدهعو دمحم دقع

 ةينامشلا وأ ةعبسلا وحن ةندهلا يف اوثكمف شيرق دقع يف ركب ونب تلخدو مالسلا هيلع دمحم دهع

 رمأ مث اب هللا لوسر ىلإ كلذب ربخلا ءاجو « مهولتاق ةعازخ ينبو ركب ينب نإ مث « ًارهش رشع

 » : لاقف ‹ ةدم مهنيبو كنيب نكت ملأ هللا لوسراي : هنع هللا يضر ركب وبأ لاقف « اوزهجتف سانلا

 وبأ لاقف هيفو ء ًالسرم ةبيش يبأ نبا هاورو « ةوبنلا لئالد » يف يقهيبلا هاور « « اوعنم ام كغلبي ملأ

 . ثيدحلا . . . مهنم داع انأف دهعلا اوضقنف اوردغ مهنإ : مالسلا هيلع لاقف نآلا هلاق ام : ركب

 دهعلاءافيإ يأ :ش ( داهجلا كرت دهعلا ءافيإو ًاداهج ذبنلا ناك تلدبت ال ةحلصملا نألو ) :م

 ىنعمامأو ‹ سايقلا كرت هيف هنأل « رهاظف ةروص امآأ :ش ( ىنعمو ةروص ) :م داهجلا كرت ضوقنملا

 لاق دقو « ردغلا نعآزرحت ذبنلا نم دب الو ) :م ىنعملا ثيح نم داهجلا كرت وهو ءرشلا عفد مدعلف

 ورمع مالك نم وه اغنإو ةي يبنلا نم ثيدحلا اذه سيل :ش ( ردغ ال ءافو دوهعلا يف :مالسلا هيلع

 نب ميلس نع ضيفلا وبأ ينربخأ ةبعش نع يذمرتلاو يئاسنلاو دواد وبأ هاور « ةصق هلو ةنييع نبا

 اذإ ىتح مهدالب وحن ريسي ناكو دهع مورلا نيبو ةيواعم نيب ناك : لاق ريمح نم لجر رماع

 اذإف اورظنف ردغ ال ءافو ربكأ هللا ربكأ هللا : لوقي وهو سرف ىلع لجر ءاجف مهازغ دهعلا ىضقنا

 هنيب ناك نم» : لوقي ةي هللا لوسر تعمس لاقف هلأسف هيلإ ةيواعم لسرأو ةنييع نب ورمع وه
 ةيواعم عجرف « «ءاوس ىلع مهيلإ ذبني وأ اهدمأ يضقني ىتح اهلحي الو هدهع ذبني الف دهع موق نيبو
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 مهكلم نكمتي ةدم يضم كلذ يف ىفتكيو مهعمج ىلإ ذبنلا ربخ اهيف غلبي ةدم رابتعا نم دب الو

 اوؤدب نإو : لاق . ردغلا يفتني كلذب نأل  هتكلم فارطأ ىلإ ربل ا ذافنإ نم ذبنلاب هملع دعب
 ىلإ ةجاح الف دهعلل نيضقان اوراص مهنأل ؛ مهقافتاب كلذ ناك اذإ مهيلإ ذبني ملو مهلتاق ةنايخب

 اضقن اذه نوكي ال ثيح « مهل ةعنم الو قيرطلا اوعطقف مهنم ةعامج لخد اذإ ام فالخب « هضقن
 ‹ مهريغ نود مهقح يف دهعلل اضقن نوكي ةينالع نيملسملا اولتاقو ةعنم مهل تناك ولو . دهعلل

 هنأل « دهعلل نیضقان اوراص مهکلم نذإب ناک ول یتح مهریغ مزلی ال مهلعفف مهکلم نذإ ریغب هنأل
 الف ألام كلذ ىلع اوذخأي نأو برحلا لهآ ةعداوم مامإلا ىأر نإو « ىنعم مهقافتاب

 ذبنلا ربخ اهيف غلب ةدم رابتعا نم دب الو ) :م .حيحص نسح ثيدح : يذمرتلا لاقو «  سانلاب
 فارطأ ىلإ ربخلا ذافنإ نم ذبنلاب هملع دعب مهكلم نكمتي ةدم يضع كلذ يف ىفتكيو « مهعمج ىلإ
 ىلع مهيلإ ذبناف ةنايخ موق نم نفاخت امإو :  ىلاعت هللا لاق :ش ( ردغلا يفتني كلذب نأل « هتكلم

 لحي ال نأ انفرعف كلذب ملعلا يف مهنمو مكنم ءاوس ىلع يأ .(0۸ ةيآلا : لافنألا) «ءاوس
 زرحتلل كلذ ناكو نيصحتلا نم هيلع اوناك ام ىلإ اودوعيل كلذب اوملعي نأ لبقو ذبنلا لبق مهلاتق
 .دهعلل اًضقن يأ ةنايخ :هلوق .ردغلا نع

 ذبني ملو ) :م مامإلا يأ :ش ( مهلتاق ةنايخب اوؤدب نإو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق )م
 ىلإ ةجاح الف دهعلل نيضقان اوراص مهنأل مهقافتاب ) :م دهعلا ضقن يأ :ش ( كلذ ناك اذإ مهيلإ

 :م برحلا راد لهأ نم يأ :ش ( مهنم ةعامج لخد اذإ ام فالخب ) :م دهعلا ضقن يأ :ش (هضقن
 الو مهل ةوق ال مهنأ لاحلاو يأ :ش ( مهل ةعنم الو ) :م مالسإلا راد يف :ش ( قيرطلا اوعطقف)
 ضقن يف اذك « مهريغ قح يف الو مهقح يف ال :ش ( دهعلل اًضقن اذه نوكي ال ثيح ) :م ةكوش
 . انراد يف دهعلا

 :ش ( مهريغ نود مهقح يف دهعلل اًتضقن نوكي ةينالع نيملسملا اولتاقو ةعنم مهل تناك ولو ) :م
 مهريغ مزلي ال مهلعفف مهكلم نذإ ريغب ) :ماذه مهلعف نأل يأ :ش ( هنأل ) :م مهنم برحلا لهأ نم
 وهو « مهنم ىضرلا دوجول مهعيمج قح يف :ش ( دهعلل نيضقان اوراص مهكلم نذإب ناك ول یتح
 . لكلا قافتاب يأ :ش ( ىنعم مهقافتاب هنال ):م :هلوق ینعم

 برحلا لهأ ةعداوم مكح نيب نأ دعب اذه ررك اإ :ش ( برحلا لهأ ةعداوم مامإلا ىأر نإو) :م
 . اًضيأ نيدترملا عم ةعداوملا ركذي ملو كلاما ىلع ةعداوملا ركذي مل يرودقلا نأل

 لالا ىلع ةعداوملا ركذو برحلا ةعداوم ررك كلذكف « «ريغصلا عماجلا» يف هلك كلذ ركذو
 الف ) :م ةعداوملا يف الام اوذخأي نأ اًضيأ اوأر اذإو يأ :ش ( لام كلذ ىلع ذخأي نأو ) :م هلوقب

 . حیحص نسح ثیدح لاقو ]۱٥٤١[ يذمرتلاو , ]۲۷٥۹[ هوحنب دواد وبأ (۱)
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 امأ « ةجاح نيملسملاب ناك اذإ اذه نكل « لام اب اذكف « لاما ريغب ةعداوملا تزاج امل هنأل ؛ هب سأب

 اولزني مل اذإ اذه « ةيزجلا فراصم فرصي لاما نم ذوخأملاو « لبق نم انيب امل زوجي ال نكي مل اذإ

 وهف لام ا اوذخأ مث مهب شيجلا طاحأ اذإ امأ . ةيزحلا ىنعم يف هنأل الوسر اولسرأ لب مهتحاسب

 مامإلا مهعداويف نودترملا امو « ىنعم رهقلاب ذوخأم هنأل ؛ مهنيب يقابلا مسقيو « اهسمخب ةمينغ

 ذخأي الو . مهمالسإ يف ًاعمط مهلاتق ريخأت زاجف مهنم وجرم مالسإلا نأل ؛ مهرمأ يف رظني ىتح

 .موصعم ريغ لام هنأل هدري مل هذخأ ولو . انيب امل ةدرلا لهأ نم ةيزجلا ذخأ زوجي ال هنأل ؛الام هيلع

 . لام لاب زوجي اذكف يأ « ىلوأ وهو :ش ( لام اب اذكف « لاما ريغب ةعداوملا تزاج امل هنأل هب سأب

 :ش ( زوجي ال ) :م ةجاحلا يآ :ش ( نكي مل اذإ امأ « ةجاح نيملسملاب ناك اذإ اذه نكل ) :م

 اذكه « ىنعمو ةروص داهجلا كرت هنأ هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( لبق نم انيب ال ):م رجألا هبشي هنأل

 . لمكألا رسف

 ال هلوق : يزارتألا لاقو . ذبنلا لبق مهلاتق لحي ال هنأ وهو « لبق نم انيب امل : يكاكلا لاقو

 نأ زوجيو . ىنعمو ةروص داهجلا كرت هنأل هلوقب روظحم اذه لبق ركذ ام ىلإ ةراشإ لبق نم انيب

 هطخب يخيش بتكو « طوطخ ةسمخب لاتقلا ةيفيك باب لبق رجألا ةبسن هنأل هلوق ىلإ ةراشإ نوكي
 :م ةعداوملا ىلع مهنم :ش ( لاملا نم ذوخاملاو) :م ىنعمو ةروص داهجلا كرت هنأ ىلإ ةراشإ اذه يف

 برحلل مهرادب يأ :ش ( الوسر اولسرأ لب « مهتحاسب اولزنب مل اذإ اذه « ةيزحلا فراصم فرصي)

 ) اهسمخب ةمينغ وهف لاملا اوذخأ مث مهب شيجلا طاحأ اذإ امأ ةيزحلا ىنعم يف هنأل ):م هف سمح الو

 :م نيمئاقلا نيدهاجملا شيج نيب يأ :ش ( مهنيب يقابلا مسقيو ) :م اهنم سمخلا جرخي يأ :ش

 . لاتقلاب حتفلا دعب ذوخأم هنأل « ىنعملا ثيح نم يأ :ش ( ىنعم رهقلاب ذوخأم هنال)

 لتقلا رخؤيف مهنم مالسإللا ءاجو كلذ اوبلط اذإ :ش ( مامإلا مهعداويف نودترملا امأو (:م

 :ش (مهمالسإ يف اعمط مهلاتق ريخأت زاجف مهنم وجرم مالسإلا نأل « مهرمأ يف رظني ىتح ) :م مهنع

 تراصو ةنيدم ىلع نودترملا تبلغ اذإ اذه :ريغصلا عماجلا حرش» يف ثيللا وبأ هيقفلا لاق

 بلغ : هلوقب يخركلا رصتخم يف ةلأسملا عضو هيقفلا هركذ ام ىلع لدي برحلا راد مهراد

 . فوخلا دنع مهتعداومب سأب الف مالسإللا رود نم راد ىلع نودترملا

 (هنأل ) :م الام مهتعداوم نم لعف ام ىلع مامإلا ذخأي الو يأ :ش ( لام هيلع ذخاب الو ) :م

 ولو ) :م ةيزجلا باب يف يآ :ش ( انيب ام ةدرلا لهأ نم ةيزحلا ذخأ زوجي ال ) :م نأشلا نأل يأ :ش

 نل :ش ( موصعم ريغ لام هنأل ) :م هدري مل مهنم لاملا مامإلا ذحخأ ولو يأ :ش ( هدر مل هذخآ

 مهيلع هدري ثيح يغبلا لهأ نم ذخأ اذإ ام فالخب « كلذ ىلع اورهظ اذإ نيملسملا يف مهلام
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 هيف امل مامإلا لعفي ال مهيلإ نوملسملا هعفدي لام ىلع ةعداوملا اوبلطو نيملسملا ودعلا رصاح ولو

 ياب بجاو كالهلا عفد نأل ‹ كالهلا فيض اذإ الإ مالسإلا لهأب ةلذملا قاحلإو ةيندلا ءاطعإ نم

 مالسلا هيلع يبنلا نأل ؛ مهيلإ زهجي الو ٠ برحلا لهأل حالسلا عابي نأ يغبني الو . نكمي قيرط

 مهيلإ هلمحو برحلا لهأل نم حالسلا عيب نع ىهن

 ىلع مهل ةناعإ نوكي الثل برحلا لاح هدري ال هنأ الإ ءيفب سيل هنأل « اهرازوأ برحلا عضو امدعب

 . ةيصعلا

 امل مامإلا لعفي ال مهيلإ نوملسملا هعفدي لام ىلع ةعداوملا اوبلطو نيملسملا ودعلا رصاح ولو ) :م

 الإ ):م كلذ زوجي الف :ش ( مالسإلا لهأب ةلذملا قاحلإو ) :م ةصيقنلا يأ :ش ( ةيندلا ءاطعإ نم هيف

 نأل كلذب سأب الف كالهلا مهسفنأ ىلع نوفاخي نوملسملا ناك اذإ :ش ( كالهلا فيخ اذإ

 ىلع يرجي ال اذهو :ش ( نكي قيرط ياب بجاو كالهلا عفد نأل ) :م تاروظحملا حيبت تارورضلا

 وه لب بجي الو بجي نآ يغبني رفكلا ةملك ءارجإب الإ هسفن نع كالهلا عفد نكي مل هنإف « همومع

 . هب صخرم

 ول ىتح « بجاو ريغلا لتق نع ربصلا لب هيلع بجي ال هريغ لتقي وأ هسفن لتقي هرك ول اذكو

 يف ةحابإلل يتلا تايشملا ىوس ناك قيرط يأب دارملا نأ ملعف ًأديهش ناك نيتروصلا يف ربص

 .اعرش اهترشابم

 نأل ) :م ةنتفلا لهأ نم حالسلا عيب هركي : ؟ريغصلا عماجلا »يفو . حالسلا ينعي عاتملا وهو زاهجلا

 اذهب بيرغ ثيدح اذه :ش ( مهيلإ هلمحو برحلا لهآ نم حالسلا عيب نع ىهن مالسلا هيلع يبنلا

 . ظفللا

 نب رحب ثيدح نم «همجعم يف يناربطلاو« هدنسم يف رازبلاو «هننس »يف يقهيبلا ىورو

 نع ىهن ة4 هللا لوسر نأ نيصح نب نارمع نع ءاجر يبأ نع يطبقلا هللا ديبع نع ءاقسلا زينك
(Den 

 يبنلا نع هيوري ادحأ ملعن ال : رازبلا لاقو .فوقوم باوصلاو « مهو هعفر : يقهيبلا لاقو

 ملسم هاور دقو « يوقلاب سيل زينك نباو « فورعملاب سيل يطبقلاو « نيصح نب نارمع الإ ةَ

 . اًقوقوم نارمع نع ءاجر يبا نع نيرذ نبا

 يف يناربطلا هاور : يناشلاو . [۸۷ ]٤/ رازبلا هاور : لوألا نينطوم يف دئاوزلا عمجم يف يمثيهلا لاق (1)

 . كورتم وهو ءاقسلا زينك نب رحب هيفو : هلوقب امهبقعأو ]۱١۸/٤[ “ريبكلا»
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 هنأل ديدحلا اذكو «انيب امل عاركلا اذكو ‹ كلذ نسم عنميف نيملسملا لاتق ىلع مهتيوقت هيف نألو

 اذهو « انيلع ًابرح اوناكف ءاضقنالا وأ ضقنلا فرش ىلع اهنأل ةعداوملا دعب اذكو « حالسلا لصأ

 ةكم لهأ ريمي نأ ةمامث رمأ مالسلا هيلع هنإف « صنلاب هانفرع انآ الإ بوثلاو ماعطلا يف سايقلا وه

 . هيلع برح مهو

 نم عنميف نيملسملا لاتق ىلع مهتيوقت ) :م برحلا لهأل حالسلا عيب يف يأ :ش ( هيف نالو ) :م

 زهجي الو يغبني ال مهنم عاركلا عيب اذكو يأ :ش ( عاركلااذكو ) :م هعيب نم يأ :ش ( كلذ

 . مهتيوقت هيف نأل هلوق ىلإ ةراشإ :ش ( انيب امل :م ليخلا عاركلاو «مهيلإ

 :ش ( حالسلا لصأ هنأل ) :م مهنم ديدحلا عابي نأ يغبني ال اذكو يأ :ش ( دیدحلااذکو ) :م

 امك هب سأب ال ةفصب الإ هب لتاقي ال ام عيب ؟ريغصلا عماجلا» حرش يف يودزبلا مالسإلا رخف لاقو

 نمت ريصعلا عيب يف اولاق امك اذه سيل : «ريغصلا عماجلل» هحرش يف ثيللا وبأ هيقفلا لاقو

 اذإف «لاحلا يف ةنتفلا ةلآ حالسلاف انه اه امآو « ًارمخ ريصي امدعب ةيصعملل ةلآ ريصي اغنإو

 سيل هسفن نأل هركي ال مهنم ديدحلا عيب نأ ملعي اذه ةراشإبف ةنتفلاب فرعي نم هركي اذكه ناك

 ةياورلا رهاظ نأ الإ «قيقحتلا وهاذهو « مالسإلا رخف هلاق ام لثم هلاق يذلا اذه :تلق

 . كلذ فالخب

 : لاق ثيح « فنصملا بهذ هيلإو « حالسلاو ديدحلا ةيوست ىلع صن دق مكاحلا نأ ىرت الأ

 هركي ال ثيح « ءانفلا ةلآ هذختي نمم بشخلا عيب هيلع دري نكل « حالسلا لصأ هنأل ديدحلااذكو

 . ًارمخ هذختي نمت ريصعلا عيب

 دعب كلذكف ةعداوملا لبق مهنم عاركلاو حالسلا عابي ال امك يأ :ش ( ةعداوملا دعب اذكو ) :م

 ةحلصملا لدبتب :ش ( ءاضقنالا وأ ضقنلا فرش ىلع ) :م ةعداوملا نأل يأ :ش ( اهنأل ) :م ةعداوملا

 اذهو ) :م كلذ دعب يأ :ش ( انيلع اًبرح اوناكف ) :م ةعداوملا ةدم ءاضقلا فرش ىلع وأ ءاضقنالا وأ

 . مهنم ماعطلا عيب يف يأ :ش ( ماعطلا يف ) :م سايقلا ناك ينعي :ش ( سايقلا وه

 الإ) :م اهوركم نوكي نأ مهيلإ كلذ لمحو « مهنم بوثلا عيب اذكو يأ :ش ( بوثلاو ) :م

 :ش (مالسلا هيلع هنإف ) :م هلوقب صنلا رسفو ٠ صنلاب كلذ زاوج انفرع يأ :ش ( صنلاب هانفرع انأ

 . هتصق امو هاور نمو « هجرخي فيك اذه ةمامث ثيدح يف حارشلا نم دحأ ملكتي مل
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 - ةريره يبأ نع يربقملا ديعس ينثدح قاحسإ نبا قيرط نم « ةوبنلا لئالد» يف يقهيبلا هاورو
 هللاو ينإ : لاقف هرخآ يفو « نيحيحصلا ظفلب ةمامث مالسإ ةصق ركذف - هنع هللا يضر

 . توبحام

 نم ةبح مكيتأت ال هديب ةمامث سفن يذلا ماو « هب تنمآو دمحم تقدصو تملسأ ينكلو

 ةكم ىلإ لمحلا عنمو هدلب ىلإ فرصناو دمحماهيف نذأي ىتح تيقب ام ةكم فير تناكو ةماميلا

 لمحي ةمامث ىلإ بتكي نأ مهماحرأب هنولأسي . ب هللا لوسر ىلإ اوبتكف شيرق تدهج یتح
 يبنلا رمأ ةمامث ثيح نم نيحيحصلا يف سيل رصتخم . ةي هللا لوسر لعفف ماعطلا لمح مهيلإ

 . ةكم لهأ ىلع ةريسملا دري نأ ةمامشل ةي

 نذأي ىتح ةماميلا نم ةبح مكيلإ لصيال هللاو : هيفو « ةريسلا رخاوأ يف ماشه نبا هركذو

 لوسر ىلإ اوبتكف ايش ةكم ىلإ اولمحي نأ انلهأ عنمف ةماميلا ىلإ جرح مث ب هللا لوسر اهيف
 يلخي نأ ةَ هللا لوسر هيلإ بتكف « انماحرأ تعطق دق كنإو محرلا ةلصب رمأت كنإ ةي هللا

 . لمحل ا نيبو مهنيب

 نيب لخ نأ ةمامث ىلإ ةَ هللا لوسر ينعي بتكو : هيفو ء ًالوطم اًضيأ يدقاولا هاورو

 . رصتخم « ةي هللا لوسرل ةعاطو اعمس : لاق باتكلا هءاج املف « ةريسملا نيبو شيرق

 . ماعطلاب يأ < ةريمل اب مهاتأ يأ اهلهأ راق نم ريمي تارم هلوق نم ةثلثلا ءاثلا مضب ةمامث :تلق
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 دحأل زجي ملو مهنامأ حص ةنيدم وأ نصح لهأ وأ ةعامج وأ ًادرف ةرح ةأرما وأ رح لجر نمأ اذإ

 مهتمذب ىعسيو مهؤامد افاكتت نوملسملا : مالسلا هيلع هلوق هيف لصألاو « مهلاتق نرملسملا نم

 « مهاندأ

 لاتقلا كرت هيف ال ةعداوملا نم اعون نامألا ناك الو . نامألا ماكحأ نايب يف لصف اذه يأ :ش

 . ةدح ىلع لصف يف هركذ « ةعداوملاك

 لهآ وأ ) :م ةعامج يف نمأو يأ اج را طرف ةر ةأرما وأ رح لجر نمأ اذإ (: ۴

 :ش ( مهنامأ حص ) :م ةنيدم لهأ نم يأ :ش ( ةنيدم وأ ) :م نصح لهأ نمأ وأ ىآ :ش ( نصح

 ملو) :م لعافلا ركذ ا ردصملاو ‹ نصحلا لهأو رافكلا ةعامج نامأ حص يأ

 ءاًضيرم وأ اخيش وأ ىمعأ مهنمأ يذلا رحلا لجرلا ناك ءاوسو :ش ( مهلانق نيملسملا نم دحأل زجي

 . ىلاعت هللا ءاش نإ يتأي مالك هيف ًادبع ناك اذإو

 : لک يبنلا لوق يأ :ش ( مالسلا هيلع هلوق ) :م نامألا مكح يف يأ :ش ( هيف لصألاو ) :م

 نع ملسمو يراخبلا هاور ثيدحلا اذه :ش ( مهاندأ مهتمذب ىعسيو مهؤامد ًافاكتت نوملسملا) م

 هذه يفامو « نآرقلا الإ ةي هللا لوسر نع انبتك ام - هنع هللا يضر - بلاط يبأ نب يلع

 اهب ىعسي ةدحاو نيملسملا ةمذو» : هيفو ‹ ثيدحلا ... مرح :ةيي هللا لوسر لاقف « ةفيحصلا

 سنأ نع هوحن يراخبلا جرخأو . ثيدحلا ...٠ مهاندأ

 (...مرح ةنيدملل» : ال هللا لوسر لاق « لاق ةريره يبأ نع حلاص يبأ نع ملسم جرخأو

 . « مهاندأ اهب ىعسي ةدحاو نيملسملا ةمذ» : هيفو < ثيدحلا

 مهو مهؤامد افاكنت نوملسملا » : لاق ايب يبنلا نع سابع نبا ثيدح نم ةجام نبا هجرخأو
 . « مهاصقأ مهيلع دريو « مهاندآ مهتمذب یعسی ‹ مهاوس نم ىلع دی

 دي » : ةع هللا لوسر لاق « لاق هدج نع هيأ نع بیعش نب ورمع ثيدح نم اًضيأ يورو

 نیماسلا یلع هریو مهان نیملسلا یل رسيو ؛ ؤا د اناک هاوس نم یلع نیملاسلا

 . '«مهاصقأ

 ‹ عيضو ىلع فيرشلل لضف ال « تايدلاو صاصقلا يف ىواستت يأ مهؤامد ًأفاكتت : هلوق

 نبال بوسنملا ظفللاو : تلق «يعمل الا ةيغب» « ]۲۹۸١[ ةجام نباو ]۲۷١٠[  تايدلا يف دواد وبآ ()
 . ركسعلا لهأ ىلع درت ةيرسلا باب - يزاغملا يف دواد يبأ دنع وه ةجام
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 نامألا ققحتيف ققحتيف ةعنملا له نم دعي وه ذإ « هنوفاخيف لانقلا لهأ نم هنألو « دحولا وهو مهلقأ يأ

 ازجتي ال نامألا اذكو « ناميإلا وهو ءأزجتي ال هببس نألو « هريغ ىلإ ىدعتي مث « هلحم هتاقالمل هنم

 ‹ حاكنإلا ةيالوك لماكتيف

 هنأل ء ايمذ دهاعملا ىمس اذهلو « نامألاو دهعلا ةمذلا « مهتمذب ىعسيل : هلوق « دیبع وب لاق اذک

 نيملسملا ةمذ : يسرافلا ناملس لوق هنمو « هنم ذخؤت ىتلا ةيزجلل همدو هلام ىلع نامألا ىطعأ دق

 ۰ ٠ . ةدحاو

 اغنإو ‹ هنم لقأ ال :ش ( هنألو «دحاولا وهو « مهلقأ يآ ) :م : هلوقب مهاندأ فنصملا رسفو

 ‹ نيملسملا ىندأ هنأل دبعلاب هرسف ثيح « - هللا همحر- دمحم ريسفت نع ًازارتحا لقألاب هرسف

 . وندلا نم هريغ هلعجو « ةءاندلا نم انه اه ىندألا لعجف

 م4 راحل لااا مج ىلع ةدحاو مهترصنو مهتما يآ هاوس نم ىلع دی مهو هلوق

 . اًضعب مهضعب لذخي الو « كلذ ىلع نونواعتي

 اميف ايارسلا مامإلا هجوف برحلا ضرأ ركسعلا لخد اذإ هانعم «مهاصقأ مهيلع دريو : هلوق

 . ايارسلل در مهنأل « ركسعلا ىلع يقب ام نود اهل يمس ام اهل لعج ءيش نم تمنغ

 دحاو لك نألو يأ « ةيالو هتعنمو هنم هتيمح اذإ نالف ىلع اًنالف ترجأ نم« ريجيو : هلوق

 ةاوادملل جرخت نأب ةأرملا امأو ‹ رهاظف لجرلا امأ :ش ( لاتقلا لهأ نم ) :مةأرملاو لجرلا نم

 . اهديبعب وأ اهلابو « ًاداهج اهنم كلذو « خبطلاو زبخلاو

 ةأرما ىأر امل هلاق ‹ «لتاقت هذه تناك ام هاه» : مالسلا هيلع هلوق يف لوقت ام : تلق نإف

 اهسفنب لتاقت ام هانعم :تلق ؟ةلوتقم

 يف بوصنملا ريمضلا :ش ( هنم نامألا ققحتيف « ةعنملا لهآ نم دعي وه ذإ هنوفاخيف ) :م

 هتاقالمل) :م هلوق يف يذلا ريمضلا عجرت ام ىلإ عجرت اهلك هنم هلوق يفو « وه ذإ هلوقو «هنوفاخيف

 مث يأ :ش ( هريغ ىلإ ىدعتي مث ):م فئاخلا ريرحلا وه هلحمو « نامألا ةاقالل يأ :ش ( هلحم

 نم مزلي موصلا نإف ‹ ناضمر ةداهش يف امك « نيملسملا نم نمأ يذلا هريغ ىلإ نامألا ىدعتي

 وهو أزجتي ال ) :م نامألا ببس يأ :ش ( هببس نالو ) :م هريغ ىلإ هنم ىدعتي مث لالهلاب دهش

 . بلقلاب قيدصتلا يأ :ش ( ناميإلا

 لوألا زوجي ال لمكي وأ لطبي هنإ امأف « ضعب نم ققحت اذإف :ش ( أزجتي ال نامألا اذكو ) :م

 هب ملسم لکو « رفني يأ :ش ( لماكتيف ) :م هلوق ىنعم وهو « يناثلا ققحتف ببسلا ققحت دعب
 يف ةيواسملا ءايلوألا دحأ نم حاكنإلا دجو اذإ اميف :ش ( حاكنإلا ةيالوك ) :م هقح يف هببس ناکل

 ‹ ةيالولا أزجت الف ئزجتم ريغ ةبارقلا وهو هتيالو ببس نأل « لكلا قح يف حاكنلا حص ةجردلا
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 يف ةحلصملا ىأر مث هسفنب مامإلا نمأ اذإ امك « مهيلإ ذبنيف ةدسفم كلذ يف نوكي نأ الإ :لاق

 ال نامألا مامإلا ذبني ةدسفم هيفو شيجلا نم دحاو نمأو انصح مامإلا رصاح ولو . هانيب دقو « ذبنلا

 « هيآر ىلع هتايتفال مامإلا هبدؤیو انیب

 . انهاه كلذكف

 ىلع لوعفملاب لدتسا - هللا همحر- فنصملا نأ ملعاو : - هللا همحر- لمكألا لاقو

 لوألاف « نايإلا رخآلا يفو . هنوفاخي نم نامألا يطعي نم نوك امهدحأ يف طانلا لعج نيهجو

 اهلعج ولو . هزاوج يضتقي يناثلاو « ريسألاو ريخأتلاو روجحلملا دبعلا نامأ زاوج مدع يضتقي
 نأ نكييو « ىلوأ ناك هريغ ىلإ ىدعتي مث هلوقل ةلعلا عقتل يناثلا نع واولا فالخب ةدحاو ةلع

 مدع دنع همدع ىلع ىفني ءيشلاو ءًازواجم اًببسم هامس وأ « اطرش رخآلاو « ةلع لوألا لعجي

 . هطرش

 نوكي نأ الإ يأ ‹ مهنامأ حص هلوق نم ینثتسا :ش ( ةدسفم كلذ يف نوكي نأ الإ : لاق ) :م

 مامإلا نمأ اذإ امك ):م ذبنلاب مهملعي يأ :ش ( مهيلإ ذبنيف ) :م نيملسملا قح يف داسف نامألا يف

 دقو ): م مهنع ررضلل اعفد ذبنلاب برحلا لهأ مامإلا ملعي يأ :ش ( ذبنلا يف ةحلصملا ىأر مث هسفنب

 عفنأ حلصلا ضقن ىأر مث ةدم مهحلاص نإو : هلوق دنع ةعداوملا لصف لوأ يف يأ :ش ( هانيب

 .مهيلإ

 داسف هيف نأ لاحلاو يأ :ش ( ةدسفم هيفو شيحل -| نم دحاو نمأو اًتصح مامإلا رصاح ولو )م

 همحر- لمكألا هلاق نأ الإ « هانركذ امك ةعداوملا لصف يف يأ :ش ( انيب امل نامألا مامإلا ذبني ) :م

 . ذبن هلوق لبق - هللا

 هلوق نم كلذ ملع هنأل « ضحم راركت شيجلا نم دحاو نمأو اتصح مامإلا رصاح ولو هلوق

 . ىهتنا « ةدسفم هيف نوكي نألل

 ملع هنأل « ةلاحم ال ضحم راركت اذه لوقأو اذه لاق ثيح ىرت الأ « لئاقلا اذهب دارأ :تلق

 . ةدسفم كلذ يف نوكي نأ الإ هلوق نم كلذ

 . مامإلا رصاحي نأ لبق كلذ نوكي نأ زوجي :لوقأو « هنعاذه هلقن دعب : لمكألا لاق

 (هيأر ىلع هتايتفال مامإلا هبدؤيو ) :م هلوقل ةئطوت وأ ًاديهمت ةداعإ نوكي نأ زوجيو « هدعب اذهو

 يف لاق . مامإلا يأر ىلع هقبسل يأ « هتايتفال شيجلا نم دحاولا كلذ مامإلا بدؤي يأ :ش

 تايتفالا لاقي « رتؤي نم رامتئا نود ءيشلا ىلإ قبسلا وهو توفلا نم لاعتفا تايتفالا لمجلا

 . هرمأ نود ءيش لمعي ال يأ نالف ىلع
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 نامأ زوجي الو .ًاروذعم ناكف ريخاأتلاب ةحلصملا توفت ابر هنأل ‹ رظن هيف ناک اذإ ام فالخب

 مهيلع لخدي رجات الو ريسأ الو : لاق « نيملسملا ىلع هل ةيالو ال اذكو « مهب مهتم هنأل يمذ

 ناربجي امهنألو ‹ فوخلا لحمب صتخبي نامألاو « امهنوفاخبي الو مهيديأ تحت ناروهقم امهنأل
 ًارجات وأ اريسأ نودجي مهيلع رمألا دتشا املك مهنألو « ةحلصملا نع نامألا ىرعيف هيلع

 حصي ال انيلإ رجاهبي ملو برحلا راد يف ملسأ نمو . حتفلا باب انل حتفني الف هنامأب نوصلختيف
 «انيب امل هنامأ

 اهكرحتب ءاي واولا تبلقف « يواو فوجأ توفلا نم هنأل « تاوتفالا تايتفالا لصأو

 . اهلبق ام راسکناو

 شيجلا نم دحاولا اذه نامآ يف ناك اذإ ام فالخب يأ :ش ( رظن هيف ناك اذإ ام فالخب ) :م

 ول دحاولا اذه نأل يأ :ش ( هنأل ): م مامإلا هبدؤي ال ثيح نم مهل ةحلصمو نيملسملل رظن

 اذه :ش (ناكف ) :م نامألا ريخآتب يأ :ش ( ريخأتلاب ةحلصملا توفت امر ): م مامإلا يأر ىلإ رظتنا

 . مامإلا ىلع مادقإلا يف :ش (ًاروذعم ) :م دحاولا

 وهو ‹«نيملسملا ةنوعمل رضح نإو مهتلمج نم هنأل :ش ( مهب مهتم هنأل يمذ نامأ زوجي الو ) :م

 «نيملسملل اعبات ناكف « ةمذ هل نأل هنامأ حصي : كلام نعو . رفكلا ةيوقت يف هنأل انقح يف مهتم

 لوق ذافن يهو ةيالو هنامأل هنأل :ش ( نيملسملا ىلع هل ةيالو ال اذكو ) :م حصي ال هنأ هنع روهشملاو

 ىلع نيرفاكلل هللا لعجي نلو) : ىلاعت هللا لاق ‹ مالسإلا لهأ ىلع رفاكلل ةيالو الو « ريغلا ىلع

 . هنامأ حصي الف « ٠١١( ةيآلا : ءاسنلا ) ( اليبس نينمؤما

 لخدي ) :م رجات نامأ الو ريسأ نامأ اًضيأ حصي الو يأ :ش ( رجات الو ريسأ الو : لاق ) :م

 :م فوخلا عفدل نامألا نأل :ش ( مهيديأ تحت ناروهقم امهنأل ) :م برحلا لهأ ىلع يأ :ش ( مهيلع

 لحمب صتخي نامألاو ) :مرجاتلاو ريسألا نم برحلا لهأ فاخي الو يأ :ش ( امهنوفاخي الو)

 . ناروهقم امهنأل فوخلا لحمب اسيل رجاتلاو ريسألاو :ش (فوحلا

 اوجاتحا اذإ نامألا ىلع يأ :ش ( هيلع ناربجب ) :م رجاتلاو ريسألا نألو يأ :ش ( امهنالو ) :م

 نامآ يف ةحلصم الو نيملسملا ةحلصمل حرش نامألا نأل :ش ( ةحلصملا نع نامألا ىرعيف ) :م هيلإ

 . يضارتلل دسفم هاركإ نع لصح

 راصحلا قيض نم :ش ( مهيلع رمألا دتشا املك ) :م برحلا لهأ نألو يأ :ش ( مهنالو ) :م

 نامأب يآ :ش ( هنامأب ) :م دئادشلا دنع :ش ( نوصلختيف ًارجات وأ ًاريسأ نودجب ) :م لاحملا ةدشو

 . داهجلا نكر دس ىلإ يدؤيف نامألاب دسني هنأل :ش ( حتفلا باب انل حتفني الف ) :م رجاتلا وأ ريسألا

 نامألاو هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( انيب امل هنامأ حصي ال انيلإ رجاهي ملو برحلا راد يف ملسأ نمو ) :م
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 . لاتقلا يف هالوم هل نذأي نأ الإ -هللا همحر - ةفينح يب دنع هيلع روجحملا دبعلا نامأ زوجي الو

 ‹ ةياور يف هعم -هللا امهمحر- فسوي وبأو يعفاشلا لوق وهو حصي :-هللا همحر- دمحم لاقو

 ‹ نامأ دبعلا نامأ : مالسلا هيلع هلوق -هللا همحر- دمحمل ةياور يف -هللا همحر- ةفينح يبأ عمو

 يف هل نوذأملاب ًارابتعا هنامأ حصيف عنتم نمؤم هنألو -هنع هللا يضر- يرعشألا ىسوم وبأ هاور

 ‹ نامألا نم دبؤم ابو « لاتقلا

 - ةفينح يبأ دنع ) :م لاتقلا نم :ش ( هيلع روجحلملا دبعلا نامأ زوجي الو ) :م فوخلا لحب صتخي

 :ش ( يعفاشلا لوق وهو حصي : - هللا همحر -دمحم لاقو . لانقلا يف هالوم هل نذأي نأ الإ - هللا همحر

 يف ) :م دمحم عم يأ :ش ( هعم - هللا امهمحر -فسوي وبأو ) :م دمحأو كلامو دمحم لاق هبو

 ةياور يهو :ش ( ةياور يف - هللا همحر - ةفينح يبأ عمو ):م يخركلا ةياور يهو :ش ( ةياور

 .« طوسبملا» ىف هيلع دمتعاو « هنع رهاظلا وهو يواحطلا

 هاور ‹ نام دبعلا نامأ ) :م ةي يبنلا لوق يآ :ش ( مالسلا هيلع هلوق - هللا همحر -دمحمل ) :م

 رمع زاجأ هيفو يشاقرلا ديزي نب ليضف نع ًاليوط اًنيدح هفنصم يف ةبيش يبآ نبا ىورو . سيق
 . دبعلا نامأ يأ « هنامأ

 ةمينغلا نم دبعلل سيل» : اعوفرم - هنع هللا يضر - يلع نع فيعض دانسإب يقهيبلا ىورو

 نم يثرخ هلوق . '"نامألا موقلا تطعأ يه ذإ زئاج ةأرملا نامأو « زئاج هنامأو عاتملا نم يثرح الإ
 . فورحلا رخآ ءايلا ديدشتو ةثلمم ا ءاثلا رسكو ءارلا نوكسو ةمجعملا ءاخلا مضب عاتملا

 : مالسلا هيلع هلوقب دمحمل يزارتألا لدتساو ‹ هعاتمو تيبلا ثاثأ : ىثرخلا : ريثألا نبا لاق

 . ثيدحلا قالطإل ناب فيك دبعلا نامأ حصيف دبعلا نيملسملا ىندأو «مهاندأ مهتمذب ىعسيو »

 ةينب هل ينعي « عانتماو ةوق وذ ينعي :ش ( عنتم نمؤم ) :م دبعلا نألو يأ :ش ( هنآلو ) :م

 رش عفدو هللا ةملك ىلع عماجلاو :ش ( لاتقلا يف هل نوذآملاب ًارابتعا هنامأ حصيف ) :م لاتقلل ةحلاص

 نإف ¢ ةمذلا دقع ىنعي « ةدحوملا ءابلاب دبؤملاب رابتعاو ىنعي :ش ( نامألا نم دبؤملابو ) :م راقكلا

 راد ىلإ جورخلا نع عنملا نم ةمذلا لهأ ماكحأ هيلع يرجي ىتح قافتالاب اًيمذ ريصيو دبعلا نم

 . كلذ ريغو هلتاق صاصقو برحلا

 . ٩٤[ /۹]دبعلا نامأ باب - يقهيبلل «ىربكلا ننسلا» (۱)
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 نيدلا زازعإ ريثأتلاو هب فوخلا ةلازإ ققحتل عانتمالاو ةدابع داهجلاو ةدابعلل اطرش هنوكل نامبإلاف

 ةقباسملا كلي ال اغإو « ةلاحلا هذه لثم يف مالكلا ذإ « نيملسملا ةعامج قح يف ةحلصلملا ةماقإو

 روجحم هنأ -هللا همحر-ةفينح يبألو . لوقلا درجم يف ليطعت الو ىلوملا عفانم ليطعت نم اهيف

 ‹ لاتقلا يف هل نوذأملا فالخب « هلحم نامألا قالي ملف هنوفاخي ال مهنأل هنامأ حصي الف لاتقلا نع

 يف فرصت هنأ امل ةقباسملا كلي ال امنإ هنألو « ققحتم هنم فوخل ا نأل

 نايإلا طرش ينعي هطرش يأ « فوذحم هربخو « ءادتبالا ىلع عوفرم :ش ( ناميإلاف ) :م

 داهجلاو ةدابعلل اطرش ) :م نايإلا نوكل يأ :ش ( هنوكل ) :م هنامأ حصي نمؤم هنألو « انلوق يف

 :م عانتمالاب يأ :ش ( هب فوحلا ةلازإ ققحتل ) :م اًضيأ طرش عانتمالا يأ :ش ( عانتمالاو ةدابع

 يف ةعماجلا ةلعلا ينعم : ليقو « هل نوذأملا ىلع روجحملا سايق ةحص يف ينعي :ش (ريثأتلاو)

 ذإ ‹ نيملسملا ةعامج قح يف ةحلصملا ةماقإو نيدلا زازعإ ) :م هل نوذأملا ىلع روجحملا دبعلا سايق

 . رحلا يف نامألا وهو ةحلصملا ةلاح يأ :ش ( ةلاحلا هذه لشم يف مالكلا

 ( ةقباسملا كلمي ال امنإو ) :م ةسيقألا رئاس يف امك هيلإ هتيدعت حص هيلع روجحملا يف دجو اذإف

 ‹ هكليب ءالؤهو ءوسلاب ةبراضملا يهو « ةقباسملا وه داهجلا ىف لصألا : لاقي امع باوج :ش

 :م ةقباسملا يف يأ :ش (اهيف ال ):م ةقباسملا كليب ال هنأ باوجلا ريرقتو . اًضيأ نامألا كلي ال اذكف
 درجم يف ) :م هعفانل يأ :ش ( ليطعت الو ) :م كلذ كلي ال وهو :ش ( ىلوملا عفانم ليطعت نم )

 .رهاظ وهو :ش ( لوقلا

 هنامأ حصي الف « لاتقلا نع روجحم ) :م دبعلا نأ يأ :ش ( هنأ - هللا همحر-ةفينح يبالو ) :م

 هلحمو :ش ( هلحم نامألا قالي ملف ) :م دبعلا يارس برحلا لهآ نأل يأ :ش ( هنوفاخي ال مهنأل

 . ةعنامم نوكي نأ حصي لاتقلا نع روجحم هنأ ةفينح يبألو هلوق : لمكألا لاقو . فوخلا

 نأو هنوفاخي ال مهو فوخلا ةلازإل نوكي امنإ عانتمالا نأل « عانتمالا دوجو ملسن ال هريرقتو

 مهنأل هنامأ حصي ال لاتقلا نع روجحم هنأ هريرقت . فنصملا مالك نم رهاظلا وهو ةضواعم نوكي

 رافكلا نإف ‹ همدع ىلع الو هدوجو ىلع ليلد ال ينطاب رمأ فوحلا نإف « رظن هيفو « هنوفاخي ال

 . هنوفاخی ال یتح هیلع روجحم دبع هنأ نوملعی نیأ نم
 نيلتاقملا عم لاتقلا ىلع ًاردتقم اًنيش اودارأ ال مهنإف «ةقباسملا كرتب ملعي كلذ نأ : باوجلاو

 عونم هنأ : فنصملا لاق ولو . عنملا هل نمم كلذ نم عونم هنأ اوملع مهلتاقي الو احالس لمحي الو

 . لمأتف ةفينح يبأ بهذل اتابثإ لهسأ ناكل لاتق عون نامألاو لاتقلا نع

 يأ :ش ( هنألو ) :م هنامأ حصف :ش ( ققحتم هنم فوخلا نال « لاتقلا يف هل نوذأملا فالخب ) :م

 يف فرصت هنأ امل ةقباسملا كلي ال اغنإ ) :م هنوفاخي ال مهنأل هلوق ىلع فطع وهو روجحللا دبعلا نألو
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 هانركذ ام هيفو « لاتق عون نامألاو « هقح يف ررضلا لامتحا نع ىرعب ال هجو ىلع ىلوملا قح

 ًاطخلاو هب يضر هنأل نوذأملا فالخب « مانغتسالا باب دس هيفو ‹ رهاظلا وه لب ٠ ءىطخي دق هنأل

 لباقم هنألو « هيلإ ةوعدلا ةلزنمب وهف مالسسإلا نع فلخ هنأل دبؤملا فالخبو « لاتقلا هترشابمل ردان

 . اقرتفاف عقي ضرفلا طاقسإو ‹ كلذ مهتلأسم دنع ضورفم هنألو « ةيزحلاب

 عون نامالاو) :م ىلوملا قح يف يأ :ش ( هقح يف ررضلا لامتحا نع ىرعي ال هجو ىلع ىلوملا قح

 رمأب هتسرامم مدعل لاتقلا يف ىطخي دق دبعلا نأل يأ :ش ( ئطخي دق هنأل هانركذ ام هيفو «لاتق

 . برحلا بدأب ملعتلا نع هعني ىلوملا ةمدخب هلاغتشا نأل :ش ( رهاظلا وه لب ):م برحلا

 ررض كلذو نيملسملا ىلع يآ :ش ( مانغتسالا باب دس ):م نامألا يفو يأ :ش ( هيفو ) :م

 هحيضوت « نيملسملاو ىلوملا رضي ام هنم حصي فيكف « ىلوملل ررضلا اعونم ناك اذإف « مهقح يف
 ةحص دعيف حابم لام باتكلا مانغتسالاو « كلذ دعب مانغتسالاب لاتقلا مرحي حص ول هنامأ نأ

 . ةلاحم ال ىلوملل ررض وهو مانغتسالا يف هدبع لامعتسا ىلوملل يقبي ال نامألا

 يأ هل يضر ىلوملا نأل « نوذأملا نامأ فالخب يأ :ش ( هب يضر هنأل نوذأملا فالخب ) :م

 :م نوذأملا ةرشابمل يأ :ش ( هترشابمل ) :م ردان نوذأملا نم أطخلا يأ :ش ( ردان اطخلاو ) :م هنامأب

 يأ :ش ( دبؤملا فالخبو ) :م .اردان أطخلا ناكف نامألا ةحلصم فرع هرشاب امل هنأل :ش ( لاتقلا)

 نأل يأ :ش ( هنال ) :م نامألاب دبؤملابو دمحم لوق باوج وهو « ةمذلا دقع وهو دبؤملا نامألا

 يبرحلا مالسلا هب بولطملا لاتقلا هب يهتني هنإ ثيح نم يأ :ش ( مالسإلا نع فلخ ) :م دبؤملا نامألا

 نامألا كلذ حصف ررض ال نيملسملل عفن يهو « مالسإلا ىلإ يأ :ش ( هيلإ ةوعدلا ةلزنمب وهف ) :م

 . كلذك

 ( هنألو ) :م نيملسملل عفن هيفو :ش ( ةيزجلاب لباقم ) :م دبؤملا نامألا نألو يأ :ش ( هنالو ) :م

 لهأ ةلأسم يأ :ش ( مهتلاسم دنع ) :م ضرف يأ :ش ( ضورفم ) :م دبؤملا نامألا نألو يأ :ش

 نم هيلع مالسإلا يبرحلا بلط اذإ ينعي انه : يزارتألا لاقو . نامألا يأ :ش (كلذ) :م برحلا

 . ضرفلا هيلع ضرتفي روجحلا
 ةمذلا دقع اوبلط اذإ رافكلا نأ ينعي « كلذ مهتلأسم دنع ضورفم هنألو : لمكألا لاقو

 اذإ : ةعيرشلا جات لاقو :ش ( عقي ضرفلا طاقسإو) :م هيلإ مهتباجإ -مامإلا ىلع - هيلع ضرتفي

 هنوكل عقي ضرفلا طاقسإو « ضرفل اًطقسم دبعلا نوكيف « مهتباجإ مامإلا ىلع ضرتفي اوبلط
 نامأ قرتفا يأ :ش ( اقرتفاف) :م ضرفلا طاقسإ هيف سيل هنأل . نامألا كلذك الو باذعلا نم ايجنم

 هيلع روجحملا نم تقوملا نامألا قرتفا وأ لاتقلاب هل نوذأملا نامأو « لاتقلا نع هيلع روجحملا دبعلا

 . هنم دبؤملاو نامألا لاتقلا نع

1۸ 



 ىلعف « لاتقلا نع روجحم وهو لقعي ناك نإو ‹ نونجملاك حصي ال لقعي ال وهو يبصلا نمأ ولو
 . قافتالاب حصي هنأ حصألاف لاتقلا يف هل ًانوذأم ناک نِإو ۰ فالخلا

 ةحص مدع يف :ش ( نونجملاك ) :م هنامأ يأ :ش ( حصي ال لقعي ال وهو يبصلا نمأ ولو ) :م

 : دمحم لاق «ريبكلا ريسلا »نع ًالقان «سانجألا» يف يقطانلا لاقو . ةثالثلا تلاق هبو « هنامأ

 ةفينح يبأ دنع امأو . هلوق اذهو لاق مث « هنامأ زاج نمضيو مالسإلا لبقي وهو قهار يذلا مالغلا

 . زوجي الف فسوي يبأو

 دنعو « ةفينح يبأ دنع غلبي ملام قهارملا يبصلا نامأ زوجي ال : «يهنلا» هباتك يف لاقو

 روجحم وهو لقعي ) :م يبصلا يأ :ش ( ناك نإو ) :م . هتافصو مالسإلا لبقي ناك اذإ زوجي دمحم

 حصي ال ةفينح يبأ دنعف روجحلملا دبعلا يف روكذملا فالخلا يأ :ش ( فالخلا ىلعف لانقلا نع

 يعفاشلا لاق ةفينح يبأ لوقبو «هجو يف دمحأو كلام لاق هبو « حصيدمحم دنعو «هنامأ

 . هجو يف دمحأو

 يأ :ش ( قافتالاب حصي هنأ حصألاف لاتقلا يف هل اًنوذأم ) :م يبصلا يأ :ش ( ناك نإو ) :م

 يبصلا هكلميف عيبلاك ررضلاو عفنلا نيب رئاد فرصي هنأل ‹ فالخلا ىلع سيلو انباحصأ قافتاب

 . نذإللا دعب

 فخت ال : ينعي ةيسرافلاب « سرتم وأ » لجؤت الو فخت ال يبرحلل نامألا ظافلأو : ةدئاف

 .“ ريبكلا ريسلا» يف هركذ مالكلا عمساف لاقي وأ هللا ةمذو هللا دهع مكلو

He % 

۲۹ 



 اهتمسقو منانخلا باب

 هللا لوسر لعف امك نيمناغلا نيب اهمسق ءاش نإ راين اب وهف ًارهق يأ ةونع ةدلب مامإلا حتف اذإو

 لعف كلذك « جارخلا مهيضارأ ىلعو ةيزجلا مهيلع عضوو هيلع هله رقأ ءاش نإو ربيخب ةي

 ( اهتمسقو مئانغلا باب ) :م

 نم ذوخأم لال مسا ةمينخلاو «ةمينغ عمج يهو : مئانغلا ماكحأ نايب يف باب اذه يأ :ش

 ةيزج لاو جارخلاك لاتق ريغب مهنم ذخؤي لاملا مسا :ءيفلاو . ةمئاق برحلاو ةبلغلاو رهقلاب ةرفكلا

 : لقعلاو ‹ نيملسملا ةفاكل وه لب « سمخي ال ءيفلاو « نيغاغلل هسامخأ ةعبرأو ةمينغلا سمخيو

 . همهس ىلع ةدايز يزاغلا مامأالا صخي ام

 اذهف يأ :ش ( نيمناغلا نيب اهمسق ءاش نإ راي اب وهف ًارهق يأ ةونع ةدلب مامإلا حتف اذإو ) :م

 وه نوكي لب دعتم رهقو « مزال وهو « عضخو لذ ىنعمب ونعيانع نأل « ةغل ةونعلل ريسفتب سيل

 هلوق . رهقلل مزتلم ةلذم اب حتفلا نأ وأ « رهقلا مزلي ةلذلا نم نأل « نهذلا روعش قيرط نم هريسفت

 ي هللا لوسر لعف امك ) :م اهمسق لاقي نأ يغبني ناك الإو « دلبلا ليوأتب ةدلبلا مسق يأ همسق

 راشب نب ریشب نع دیعس نب ییحی نع ایرکز نب ییحی نع هدنسم يف دواد وبآ هج رخ :ش ( ربیخب
 مهنيب اهمسق نيملسملا نيب اقصنو هبئاونل اًفصن ربي ةا هللا لوسر مسق : لاق ةمشيخ نب لهس نع

 . ° اًمهس رشع ةينامث ىلع
 - رمع لعف كلذك « جارخلا مهيضارأ ىلعو ةيزجلا مهيلع عضوو هيلع هلهأ رقأ ءاش نإو ) :م

 - باطخل ا نب رمع نأ هدانسإپ «تاقبطلا »يف دعس نبا جرخأ :ش ( قارعلا داوسب - هنع هللا يضر

 ضرفأ هنأ هيفو « ثيدحلا . . . داوسلا جارخ ىلع فينح نب نامثع ثعب هنأ - هنع هللا يضر

 « اًمهرد نيعبرأو ةينامث رسوملا ىلع مهباقر ىلع ضرفأو : لاق نأ ىلإ يبرح لك ىلع جارخلا

 . . . اًمهرد رشع ينثا اًئيش دجي مل نم ىلعو اًمهرد نيرشعو ةعبرأ كلذ نود نم ىلعو

 . ثیدحلا

 هراجشأ ةرضخل قارعلا داوس ىمسو « كلذك «لاومألا» باتك يف هيوجنز نبا هاورو

 يذلا وهو « ناولح ىلإ بيزعلا نم اًضرع نادابع ىلإ لصوملا ةنيدم نم ًاليوط هدح . هعورزو

 . اًخسرف نيثالثو قارعلا نم لوطأ وهو - هنع هللا يضر - رمع دهع ىلع
 . هباحصأو لالب الإ كلذ يف هفلاخ ام :ش ( - مهنع هللا يضر - ةباحصلا نم ةقفاومب ) :م

 . [۳۰۱۰] ربیخ ضرأ مکح يف ءاج ام باب - جارخلا باتک يف دواد وب (۱)

1۳۰ 



 . ریختیف ةودق كلذ نم لك يفو « هفلاخ نم دمحي ملو

 - رمع ناكو « انقح ةمينخلا نإف « اننيب مسقا اولاقف ةدرب ابأو ناملس ةباحص نم «طوسبملا» يفو

 «-هنع هللا يضر - رمع لعف اميف ةمكحلااوكردي ملو قحلا وه تلعف ام : لوقي - هنع هللا يضر

 « متحلا قيرطب ربيخ لهأب كلذ هلعف نكي ملو « ربيخب ةي هللا لوسر لعف اميف رهاظلاب اوكسمتو
 هدانسإب هحيحص يف يراخبلا ىور دقو - هنع هللا يضر - رمع هفلاخ امل متحلا قيرطب ناك ول ذإ

 ةيرق تحتف ام نيملسملا رخآ الول - هنع هللا يضر - رمع لاق : لاق « هيبأ نع ملسأ نب ديز ىلإ

 ملو اولاق امع هباحصأو لالب عجري ملاملو « ربيحخ هيب يبنلا مسق امك « اهلهأ نيب اهتمسق الإ

 . مهيلع رمع ىعد - هنع هللا يضر - رمع عم ةعزانملا اوكرتي

 لوحلا لاحف « هباحصأو الالب ينفكا مهللا :لاق رمع نأ يور : ديز وبأ يضاقلا لاقو

 - هنع هللا يضر - رمع مهيلع ىعدف : ةعيرشلا جات لاقو . مهلكاوت ام فرطت نيع مهيفامو

 ىلإ فنصملا راشأو « ةنسلا مامت لبق اًعيمج اوتامف « هباحصأو الالب ينفكا مهللا :لاقو ربنملا ىلع

 لك يفو ):م - هنع هللا يضر - رمع فلاخ نم يأ :ش ( هفلاخ نم دمحب ملو ):م هلوقب كلذ

 نمو رمع هلعف امل عابتا يأ « ةودق اهلهأ رارقإو نيمناخلا نيب ةمسقلا نم يأ :ش ( ةودق كلذ نم

 اهلهأ رارقإو ةمسقلا نيب مامإللا :ش ( ريختيف ) :م كلذك ناك اذإف « ةباحصلا نم هقفاو

 هلعف ام فالخ ىلع ةودقريصي مهرثكأ لب ؛ ةباحصلا نم ًأدحأ نأ ملسن ال لوقي نأ لئاقلو . اهيلع

 يبنلا لعف نأ امهدحأ « نيهجو نم هنع باوجلاو . عامجإلا دح ىلإ لصي مل اذإ يب هللا لوسر

 لزانم ىندأ ىلع لمحي هلعف ةهج يأ ىلع مالسلا هيلع هنأ ملعي عامجإلا دح ىلإ لصي مل اذإ ةي

 لمعي نأ زاج يباحصأ ليلد رهظ اذإف « ةلاحم ال بجوتسي ال ذئنيحو « ةحابإلا يهو هلاعف
 . هفالخب

 نأ اَب يبنلا نم ملع دق - هنع هللا يضر - رمع نإ : هيف لاقي نأ رخآلاو . لمأت هيف :تلق

 . نآلا هانرکذ امك متحلا هجو ىلع نکی مل ربیخ لهأب هلعف ام

 -هنع هللا يضر - رمع نإف « اًبوجو كلذ لعف مالسلا هيلع هنأ ريدقت ىلع هنأ : يناثلا هجولا
 هللا ءافأ ام $ یلاعت هلوق دعب  مهدعب نم اوءاج نیذلاو :  یلاعت هلوق نم اًطبنتسم لعف ام لعف

 . (۷ ةيآلا: رشحلا) € يبرقلا يذلو لوسرللو هللف ىرقلا لهأ نم هلوسر ىلع

 مامإلا لعفب نيعتيامهدحأ بجاولا نوكيف عطقلا ديفت يهو صنلا ةراشإب اتباث نوكيف

 ‹ رخآلا -هنع هللا ىضر- رمع لعفو امهدحأ هيي ىبنلا لعف ةرافكلا لاصخ يف ريخملا بجاولاك

 ۰ ۰ . لمكألا هركذ يذلا اذه
 مثآرارم ةباحصلا راشتسا -هنع هللا يضر -رمع[ نأ] يور : «ةياهنلا» بحاص لاقو

۱۳۱ 



 نامزلا يف ةدع نوكيل ةجاحلا مدع دنع يناثلاو « نيغاغلا ةجاح دنع لوألا وه ىلوألا : ليقو

 عرشلا هب دري مل هنأل ؛ مهيلع درلاب نملا زوجي ال درجملا لوقنملا يف امأو « راقعلا يف اذهو « يناثلا

 الف ‹ مهكلم وأ نرمناغلا قح لاطبإ نم ا يف نأل -هللا همحر- يعفاشلا فالخ راقعلا يفو « هيف

 . هتلقل لداعم ريغ جارخل او « هلداعی لدب ریغ نم زوجي

 ءافآ ام» : یلاعت هلوق یلت مث « مکنع اهب تینغتسا هللا باتک نم ةيآ تولت ينإ امأ : لاقف مهعمج

 (رادلا اوءوبت نيذلاو > : هلوق ىلإ (نيرجاهملا ءارقفلل $ :هلوق ىلإ € ىرقلا لهأ نم هلوسر ىلع هللا

 نمل ىرأ : لاق مث ( مهدعب نم اوءاج نيذلاو » :هلوق ىلإ - هنع هللا يضر - رمعأرقاذكهو

 . بيصن مكدعب نمل نكي مل مكنيب اهتمسق ولو اًبيصن ءيفلا اذه يف مكدعب

 نم يتأي نلو مهل نوكيل مهيضارأ ىلع جارخلاو مهسوؤر ىلع ةيزجلا لعجو مهيلع اهمسق

 . هفالخ ىلع اودمحي ملو لالب مهنم رفن الإ كلذ ىلع هفلاخي ملو نيملسملا نم مهدعب

 :م 2 هللا لوسر لعف امك ةمسقلا يأ :ش ( ىلوألا ) :م امهنيب قيفوتلا يف :ش ( ليقو ) :م

 وه لوألا ليقو خسنلا ضعب يفو ءاهيلإ مهجايتحا دنع يأ :ش ( نيمناغلا ةجاح دنع لوألا وه)

 . ىلوألا

 - رمع لعفامك جارخلاو ةيزجلا عضوو « نملاب هيلع دلبلا لهأ رارقإ يأ :ش ( يناثلاو ) :م

 نامزلا يف ةدع نوكيل ) :ماهيلإ نيغناغلا ةجاح يأ :ش ( ةجاحلا مدع دنع ) :م - هنع هللا يضر

 يف ) :م نم اب مهدلب ىلع دلبلا لهأ رارقإ يأ :ش ( اذهو ): م مهدعب يتأي يذلا يف يأ :ش (يناثلا

 مهيلإ عفدي نأب :ش ( هيف عرشلا هب دري مل هنأل مهيلع درلاب نملا زوجي ال درجملا لوقنملا يف امأ « راقعلا

 ةيعبتلا قيرطب لوقنملا يف مهيلع نم ا زوجي هنأل درجملاب لوقنملا ديق امنو « مهيلع هب مسقيو اًتاجم
 . بيرق نع يتأي ام ىلع راقعلاب

 ىلع دلبلا لهأ رارقإ زوجي ال هدنع نإف :ش ( -هللا همحر -يعفاشلا فالخ راقعلا يفو ) :م

 نعو « دمحأ لاق هبو «مهيديأ يف اهكرتي الو اًسضيأ ضرألا مسقي لب « راقعلا يف نملاب مهتدلب
 تبثي ال هنأل اندنع يأ :ش ( نيمناغلا قح لاطبإ نملا يف نأل ) :م : انلوقك هنعو « اهمسقي كلام

 نأل < يعفاشلا دنع مهكلم لاطبإ وأ يآ :ش ( مهكلم وأ ):م مالسإلا رادب زارحإللا لبق كلللا

 :ش ( هلداعي لدب ريغ نم ) :م نملا يأ :ش ( زوجي الف ) :م رادلاب زارحإلا لبق هدنع كلمت ةمينغلا

 . هلداعم جارخلا ليق نإف نيغناخلا قح لداعي يأ

 جارخلا ليق نإف « نيغاغلا تح لداعي يأ :ش ( لداعم ريغ جارخلاو ):م : هلوقب باجأ

 يف تبث كلما ذإ قحلاف ليق نإف :ش ( هتلقل ):م لداعم ريغ جارخلاو :هلوقب باجأ «هلداعي

 .اهمسقي نأ زاجو اًضيأ مهباقر

۱۳۲ 



 ًارظن هيف نألو « هانيور ام هيلع ةجحلاو لتقلاب أسأر مهقح لطبي نأ مامإلل نأل « باقرلا فالخب
 هب ىظحي هنأ ام عم« ةعفترم نؤملاو ةعارزلا هوجوب ةملاعلا نيملسملل ةلماعلا ةركألاك مهنأل مهل

 باقرلاب مهيلع نم نإو . هماودل ال آم لج دقف الاح لق نإو جارخلاو « دعب نم نوتأي نيذلا

 . ةهاركلا دح نع جرخيل لمعلا مهل أيهتي ام ردقب تالوقنملا نم مهيلإ عفدي يضارألاو

 نأ مامإلل نال ) :م اهب قلعتي مل مهقح نأ ينعي :ش ( باقرلا فالخب ):م : هلوقب باجأف

 ‹ ةيزجلا وهو فلخلاب لطبي نأ هل اذكف :ش ( لتقلاب ) :م ةيلكلاب ينعي :ش ( اًسأر مهقح لطبي

 مكح لدب دقف مهقرتسا اذإ مامإلاف « اًصضراعم تبثي كلملاو ارح لصألا يف تقلح اهنأل اذهو

 . ًازئاج ناكف لصألا مكح يقب دقف ًارارحأ مهلعج اذإف « لصألا

 هللا يضر - رمع لعف نم يأ :ش (هانيور ام ) :م يعفاشلا ىلع يأ :ش ( هيلع ةجحلاو ) :م

 يأ :ش ( مهلآرظن ) :م هيلع هلهأ رارقإ يف يأ :ش ( هيف نالو ):م ةباحصلا ةقفاومب - هنع

 فاكلاو ةزمهلا حتفب :ش ( ةركألاك ) :م نونوكي رافكلا نأل يأ :ش ( مهنأال ):م نيملسملل

 فرصت نأ مالكلا لصاح :ش ( ةعارزلا هوجوب ةملاعلا نيملسملل ةلماعلا ) :م نيعرازملاك يأ « ءارلاو

 ةعارزلاب اولغتشا نيمناغلا نيب اهمسق ول هنأل « اهيلع اهلهأ رارقإ يف رظنلا هجو ىلع عقو مامإلا
 . داهحلا نعاودعقو

 نوفراع مهو مهيديأ يف اهكرت اذإف « اًضيأ لمعلا كلذل نودتهي ال ابرو « ودعلا هركي ناكو

 ةعارزلا نؤم يأ :ش (نؤملاو) :م ةعارزلا هوجوب ةمئاقلا نيملسملل نيعرازملا ةركألاك اوراص لمعلاب

 نيذلا هب ) :م ةمجعملا ءاظلاب :ش ( یظحی هنآ عم ) :م نيملسملا نعو مامإلا نع :ش ( ةعفترم (:م

 . 4 مهدعب نم اوءاج نيذلاو > : ىلاعت هلوق ىلإ ةراشإ اذه :انخيش لاق :ش ( دعب نم نوتأي

 ريدقت « هتلعل لداعم ريغ جارخجلاو « يعفاشلا لوق نع باوج اذه :ش ( لق نإو جارخلاو ) :م

 ( لج دقف ) :م هتنس يف جرخي نأ نكي ام ضعب هنوكل :ش ( لاح ) :م لق نإو جارخلا نأ باوجل ا

 .ةنس لك هبوجو يف :ش ( هماودل ) :م لبقتسملا يف يآ :ش ( الآم ): م ميج لاب :ش

 عفدي يضارألاو باقرلاب ) :م رافكلا ىلع يأ :ش ( مهيلع ): م مامإلا يآ :ش ( نم نِإو )م

 الإ يضارألاب عافتنالا نم نونكمتي ال مهنأل :ش ( لمعلا مهل أيهتي ام ردقب تالوقنملا نم مهيلإ

 :ش (ةهاركلا دح نع جرخيل ) :م كلذ ىلع نووقتي هب ام مهل عدي نأ نم دب الف « ةعارزلا بابسأب

 رئاسو يرارذلاو ءاسنلا مسقو مهيضارأو مهباقرب مهيلع نم نإف يشاترمتلا مامإلا لاق ام هانعم

 . زاج لاومألا

 ةئجرم هب نكي ام نودب مهلاقي الو لاومألا نودب يضارألاب نوعفتني ال مهنأل هركي نكلو
 كلذ لعفي مل - هنع هللا يضر - رمع نأل « ضرألا يف لمعلا هب مهنكيي ام مهل عدي نأ الإ رمعلا
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 ةدام مسح هيف نألو « لتق دق مالسلا هيلع هنأل مهلتق ءاش نإ رايخلاب ىراسألا يف وهو : لاق

 مهكر ت ءاش نإو ‹ مالسإلا لهأل ةعفنملا روفو عم مهرش عفد هيف نأل ‹ مهقرتسا ءاش نإو « داسفلا

 ‹ ىلاعت هللا ءاش نإ نيبن ام ىلع نيدترملاو برعلا ىك رشم ىف الإ . انيب امل نيملسملل ةمذ ارارحأ

 . ةدئاف الب ناويحلا بيذعت هيفو باتكلا اذه يف مامإلا وهو

 رايخلاب ىراسألا يف وهو ) :م : يرودقلا لاق خسنلا ضعب يفو « مامإلا يأ :ش ( لاق ) م

 نع ملسمو يراخبلا جرخأ ‹ مهلتق هيب يبنلا نأل يأ :ش ( مالسلا هيلع هنأل مهلتق ءاش نإ

 هعزن املف ‹ رفخم هسأر ىلعو حتفلا ماع لحد ايب يبنلا نأ - هنع هللا يضر - سن نع يرهزلا

 لاقو يراخبلا داز « هولتقا : لاقف « ةبعكلا راتسأب اًقلعتم لعج نم هللا لوسراي : لاقف لجر ءاج

 نع ليسارملا يف دواد وبأ جرخأو . اًمرحم ذئموي ملعأ هللاو ىرن اميف ايب يبنلا نكي ملو :كلام

 نب معطم : ًاربص شيرق نم ةثالث ردب موي :ش ( لتق دق ) :م هه هللا لوسر نأ ریبج نب دیعس

 لهأو « معطم وخأ وهو يدع نب ةمعط وهامنإو « طلغ وهو يدع نب سفنلاو « يدع
 وه ردب موي لتق يذڏلاو « ردب لبق ةكمب تام نولوقيو ذئموي يدع نب معطم لتق نوركني يزاغملا
 . ملعأ هللاو ةكرعملا يف لتق امنإو اربص لتقي ملو ةمعط هوخأ

 نإو ) :م هتدام عطق يأ :ش ( داسفلا ةدام مسح ) :م ىراسألا لتق يف يأ :ش ( هيف نالو ) :م

 روفو عم مهرش عفد ): م مهقاقرتسا يف يأ :ش ( هيف نأل مهقرتسا ): م مامإلا يأ :ش (ءاش

 - رمع لعف يأ :ش ( انيب امل نيملسملل ةمذ ارارحأ مهكرت ءاش نإو « مالسإلا لهأل ةعفنملا

 . - هنع هللا يضر

 . زوجي الف مهلتق كرت يفاني € نيكرشملا اولتقاف :  ليق نإف

 - رمع لعفب هيف عزانتملا يف اذكه « نمأتسملاو ةمذلا لهأ قح يف هب لمعلا كرت هنأب : بيجأ

 . - هنع هللا يضر

 نع يور املف جارخلاو ةيزجلا عضوت ةيزجلا ىلع ةمذ لهأ مهلعج امأو : يزارتألا لاقو
 يف مكحلا اذه نكل ءانيب امل هلوق ىنعم وهو . داوسلا ضرأب كلذك لعف هنأ - هنع هللا يضر-رمع

 مهنم لبقي الو ةيزجلا عضو الو «مهقاقرتسا زوجي ال هنأل نيدترملا ريغو برعلا نم نيكرشملا ريغ

 ام ىلع نيدترملاو برعلا يكرشم يف الإ ) :م : هلوقب فنصملا هيلإ راشأو فيسلا وأ مالسإلا الإ

 . ( ىلاعت هللا ءاش نإ ) :م ةيزحلا باب يف يأ :ش ( نيبن

 .[١٠٠]“ليسارملا باتك » ىف دواد وبأ (۱)
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 مهلتقي ال اوملسأ نإف « نيملسملا ىلع مهتيوقت هيف نأل « برحلا راد ىلإ مهدري نأ زوجي الو

 مهمالسإ فالخب « كلما ببس داقعنا دعب ةعفنملل آريفوت مهقرتسي نأ هلو ‹ هنودب رشلا عافدنال

 : الاقو -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع ىراسألاب ىدافي الو . دعب ببسلا دقعني مل هنأل « ذخألا لبق

 وهو ملسملا صيلخت هيف نأل « -هللا همحر- يعفاشلا لوق وهو « نيملسملا ىراسأ مهب ىدافي

 رشو هرش عفدو « انيلع ابرح دوعب هنأل ةرفكلل ةنوعم هيف نأ هلو « هب عافتنالاو رفاكلا لتق نم ىلوأ
 هللا نم ءالتبا ناك مهيديأ يف يقب اذإ هنأل « ملسملا ريسألا ذاقنتسا نم ريخ هبارح

 نأل ‹ لتقلا نودب يأ :ش ( هنودب رشلا عافدنال مهلتقيال ):م رسألا دعب ىراسألا ملسأ نإف

 زوجي نكل « هيلإ ةجاح الف « لتقلا نودب مالسإلاب كلذ لصح دقو مهرش عفد مهلتق نم ضرغخلا

 . هلوق ینعم وهو مهقاقرتسا

 داقعنا دعب ) :م نيملسملل :ش ( ةعفنملل ًاريفوت مهقرتسي نأ ) : م مامإلل يأ :ش ( هلو ) :م

 زوجي ال ثيح :ش ( ذخاألا لبق مهمالسإ فالخب ) :م رافك مهو مهذخأ وهو :ش ( كلما ببس

 دعب ذخألا ءاليتسالا وهو كلم لا ببس يأ :ش ( دعب ببسلا دقعني مل هنأل ) :م مهقاقرتسا

 هنأل «نينثا نيب نوكت ةادافملا :ش ( - هللا همحر- ةفينح يبأ دنع ىراسألاب ىدافي الو ) :م . مالسإلا

 سفنب ةذاقنتسا ريسألا ديقو يزرطملا لاق اذك « هتيدف ذخأو هقلطأ اذإ هاداف لاقي ةلعافملا باب نم

 الجر عفدي نأ ةادافملا دربملا نعو « تايدفو « ىدف اهعمجو « لاما كلذ مسا ةيدفلاو « لام وأ

 . ىنعمب امه لیقو « هيرتشي نأ ءادفلاو الجر ذخأيو

 ءادف هيدفي هادف لاقي ‹ ريسألا كاكف رصقلا عم حتفلاو دملاو رسكلاب ءادفلا : ريثألا نبا لاقو

 ‹«كادف تلعج هل لاق اذإ هادفو هسفنب هادافو « هذقنأو هءادف ىطعأ اذإ ةادافم هيدافي هادافو ىدفو

 ىراسأ قالطإ ةلباقمب ةيدفلا ذخأ نأ ملع« هلثم ريسأب ريسألا ىدتفي نأ ةادافملا ليقو

 . هتعروهشملا وهو ةفينح يبأ دنع زوجي ال نيكرشملا

 لوق وهو نيملسملا ىراسأ ) :م انيديآ يف يتلا ىراسألا يأ :ش ( مهب یدافی :الاقو )م

 ءاسنلاب ةادافملازوجي ال هنإف « ءاسنلا الإ دمحأو كلام لوقو :ش ( -هللا همحر- يعفاشلا

 عافتنالاو رفاكلا لتق نم ىلوأ وهو ملسملا صيلخت هيف نأل ): م مهنايبصب ةاداغملا دمحأ عنمو «مهدنع
 . رفكلاب عاغتنالاو انيديأ يف ريسألا رفاكلا لتق نم ىلوأ يأ :ش (هب

 ةنوعم ) :م نيملسملا ىراسأ ءادف يف يأ :ش ( هيف نأ ) :م ةفينح يبألو يأ :ش ( هلو ) :م

 ابرح دوعي ): م مهيلإ عفدي يذلا ريسألا يأ :ش ( هنأل ) :م ةيوقت خسنلا ضعب يفو :ش ( ةرفكلل

 هللا نم ءالتبا ناك مهيديأ يف يقب اذإ هنأل « ملسملا ريسمألا ذاقنتسا نم ريخ هبارح رشو هرش عفدو انيلع
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 ذخؤي لام ةاداغملا امأ « انيلإ ةفاضم مهيلإ مهريسأ عفدب ةناعإلاو ء انيلإ فاضم ريغ هقح يف ىلاعت

 نيملسملاب ناك اذإ هب سأب ال هنأ «ريبكلا ريسلا» يفو « انيب ال بهذملا نم روهشملا يف زوجي ال مهنم
 هنال مهیدیآ يف ريس ملسمب یدافی ال انیدیآ يف ریس ملسأ ناک ولو « ردب یراسأب الالدتسا ةجاح

 ىلع يآ ‹ مهيلع نملا زوجب الو : لاق . همالسإ ىلع نومأم وهو هب هسفن تباط اذإ الإ ديفي ال
 -هللا همحر- يعفاشلل ًافالخ ىراسألا

 . زوجي الف ببستلا قيرطب :ش ( انيلإ ةفاضم مهيلإ

 اي هللا لوسر نأ نيصح نب نارمع نع «راثآلا حرش» يف يواحطلا ثيدح : تلق نإف

 يبنلا نآ هريسفت « اًضيأ «راثآلا حرش» يف نيصح نب نارمع ربخأ ام ليلدب خوسنم وه : تلق

 ىلإ مالسإلا لهأ نم دحأ دري نأ خسن دقو « مالسإلاب رقأ نأ دعب روسأملا كلذب ىدف ةي

 . (١٠ةيآلا : ةنحتمملا) € رافكلا ىلإ نهوعجرت الف # : ىلاعت هلوقب ءرافكلا

 نم روهشملا يف زوجي ال ) :م رافكلا نم مامإلا هذخأي يأ :ش ( مهنم ذخؤي لامب ةادافملا امأ ) :م

 هنأ) :م دمحم نع :ش ( « ريبكلا ريسلا» يفو ) :م ةرفكلل ةنوعم هيف نإ هلوقب يأ :ش ( انيب ال بهذملا

 . دمحأو يعفاشلا لاق هبو ‹ مهرد فالآ ةعبرأ ناكو ءادفلاو لاملاب

 . ةاداغملا ىلع راكنإلاب ةيآلا لوزن عم بيجع لالدتسالا اذهو : يزارتألا لاقو

 : لافنألا) € باذع متذخأ اميف مكسمل قبس هللا نم باتك الول : یلاعت هلوق يهو : تلق

 ناك - هنع هللا يضر- رمع نأل « «رمعالإ هنم يجن ام باذعلا لزن ول » : ةي لاقف ٦۸( ٠ ةيآلا

 . لتقلاب ريشي

 ةدئاف ال هنأل :ش ( ديفي ال هنأل مهيديأ يف ريسأ ملسمب یدافی ال انیدیآ يف ریسآ ملسآ ناک ولو ) :م

 ريسألا سفن كلذب يضر اذإ الإ يأ :ش ( هب هسفن تباط اذإ الإ ): م ملسملاب ملسملا صيلخت يف

 نأل هلوق ىلع اذه نوكي نأ يغبنيو ةدرلاب هيلع فالخب ال :ش ( همالسإ ىلع نومأم وهو ): م ملسما

 . لام اب الو سفنلاب ريسألا ىداهي ال اهنأل - هللا همحر- ةفينح يبأ دنع روهشملا يف

 :م هلوقو « يرودقلا لوق اذه :ش ( مهيلع نملا زوجي الو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 مهكر تي نأب مهيلع ماعنإلا وه نم او « - هللا همحر- فنصملا مالك نم « :ش ( ىراسألا ىلع يأ)

 افالخ ) :م نيملسملا ةمذ مهكرت وأ قاقرتسالا وأ لتقلا نم مهيلع ماكحألا ءارجإ نودب اًناجم

 : ةعبرألا رومألادحأ مهمكح : يعفاشلا لاقو « دمحأو كلامو :ش (- هللا همحر- يمعفاشلل
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 اولتقا :  ىلاعت هلوق انلو . ردب موي ىراسألا ضعب ىلع مالسلا هيلع هللا لوسر نم : لوقي هنإف
 ‹ هيف قاقرتسالا قح تبث رسقلاو رسالاب هنألو « (١٠ةيآلا:ءاسنلا) #مهومتدجو ثيح نيك رشملا

 هعمو دوعلا مامإلا دارأ اذإو . انولت اب خوسنم هاور امو « ضوعو ةعفنم ريغب هطاقسإ زوجي الف

 لاقو . اهكرتي الو اهرقعب الو اهقرحو اهحبذ مالسإلا راد ىلإ اهلقن ىلع ردقب ملف يشاولا
 . ةلكأم الإ ةاشلا حبذ نع ىهن مالسلا هيلع هنأل اهک رتی: -هللا همحر- يعفاشلا

 زوجي الو ةثالثلا رومألا دحأ امهدنعو « نما وأ لاملاب وأ ىراسألاب ءادفلاو قاقرتسالاو لتقلا

 . نملا وأ ءادفلا زوجي الو قاقرتسالا وأ لتقلا نيرمألا دحأ ةفينح يبأ دنعو «نملا

 موي ىراسألا ضعب ىلع مالسلا هيلع هللا لوسر نم : لوقي ) :م يعفاشلا نإف يأ :ش ( هنإف ) :م

 . ردب موي يحمجلا ةزع يبأ ىلع نم مالسلا هيلع هنأ يورو :ش (ردب

 :ش ( هنألو « ٦١( ةيآلا : ءاسنلا) :م € مهومتدجو ثيح نيك رشملا اولتقا  :ىلاعت هلوق انلو ) :م

 يأ :ش ( رسقلاو رسألاب ) :م نأشلا نألو لاقي نأ ىلوألاو «يكاكلا هلاق اذك روسأملا نألو : يأ

 طاقسإ يأ :ش ( هطاقسإ زوجي الف ) :مروسألا يف يأ :ش ( هيف قاقرتسالا قح تبث ) :م رهقلا

 ىلع مهل ةيوقت كلذ يف نألو ‹ ةموسقملا لاومألا رئاسك :ش ( ضوعو ةعفنم ريغب) :م حلا

 . مهيلإ حالسلا درك زوجي الف نيملسلا

 اولتقا :  ىلاعت هلوق وهو :ش ( انولنامب خوسنم ):م يعفاشلا يأ :ش ( هاور امو ) :م

 لتقلا بوجو تنمضت دقو تلزن ام رخآ ةءارب ةروس نأل « كلذ دعب لزن رخأتم هنأل (نيكرشملا

 . هلك مدقت امل اًاخسان ناکف 4 نیکرشملااولتقاف :  هلوقب لاح لک ىلع

 صخي نأ زاجف نمأتسملاو يمذلا هنم صخ صوصخم هنأ ىلع اوعمجأ دق لوقي نأ لئاقلو

 يمذلا ىلع ريسألا سايق نأ باوج او « امهريغ وأ ةزع يبأ ثيدحل وأ ‹ مهيلع اًسايق ريسألا هنم

 ثيدحو « هتبقر قاقحتسا مدعل نمأتسملااذكو طانملا يهو « ريسألا نود هيف ةمذلا دوجول دساف

 . كلذ نم ءيش صيصختلا حصي الف مولعم ريغ وأ دوجوم ريغ اهريغو ةمئألا ىلع مدقتم ةزع يبأ

 ةيشام عمج :ش ( يشاوملا هعمو ): م مالسإلا راد ىلإ يأ :ش ( دوعلا مامإلا دارأ اذإو ) :م

 مالسإلا راد ىلإ ) :م ةيشاملا لقن ىلع يأ :ش ( اهلقن ىلع ردقب ملف ): م منغلاو رقبلاو لبإلا يهو

 - دمحأ لاق هبو :ش ( اهكرتي - هللا همحر -يعفاشلا لاقو « اهكرتي الو اهرقعي الو اهقرحو اهحبذ

 :م لب يبنلا نأ يأ :ش ( مالسلا هيلع هنأل ) :ماهقرح ال اهرقع زوجي : كلام لاقو - هللا همحر

 . بيرغاذه :ش ( ةلكأمل الإ ةاشلا حبذ نع ىهن )

 نأ ثدح لاق دیعس نب ىيحي نع لضف نب دمحم انثدح «هفنصم» يف ةبيش يبأ نبا ىورو

 . ةلكأل الإ ةرقب الو ةاش نرقعي ال هيفو ‹ ثيدحلا . . . . اًشويج ثعب - هنع هللا يضر - ركب ابأ
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 قرحبي مث ءادعألا ةكوش رسك نم حصأ ضرغ الو حيحص ضرغب زوجي ناويحلا حبذ نأ انلو
 يهنم هنأل حبذلا لبق قيرحتلا فالخب « ناينبلا بيرختك راصو « رافكلا نع هتعفنم عطقنيل رانلاب

 ردقي ال عضوم يف نفدي اهنم قرتحي ال امو اضيأ ةحلسألا قرحتو ةلثم هنأل رقعلا فالخبو « هنع

 راد ىلإ اهجرخي ىتح برحلا راد يف ةمينغ مسقي الو . مهيلع ةعفنملل الاطبإ رافكلا هيلع
 لبق تبشثی ال نيغناغلل كلملا نأ هلصأو ٠ كلذب ساب ال : -هللا همحر- يعفاشلا لاقو .مالسإلا

 ‹ لئاسملا نم ةدع لصألا اذه ىلع ىنبيو « تبثي هدنعو  اندنع مالسإلا رادب زارحإلا

 . لكألا ردصم اهمضو فاكلا حتفب

 :ش ( ءادعألا ةكوش رسك نم حصأ ضرغ الو « حيحص ضرغب زوجي ناويحلا حبذ نأ انلو ) :م

 :ش ( ناينبلا بيرختك راصو « رافكلا نع هتعفنم عطقنيل رانلاب قرحي مث ) :م حبذتف ظيغلا قاحلإو
 ( هنع يهنم هنأل ) :م زوجي ال ثيح :ش ( حبذلا لبق قيرحتلا فالخب ): م مهنع ةعفنملا عطق عماجلاو

 . هنع يهنم رانلاب قرحلا نأل يأ :ش

 اي هللا لوسر انثعب ةريره يبأ نع راسي نب ناميلس نع يراخبلا ءاور ام اهنم ثيداحأ هيفو
 : لاقف ب هللا لوسر اناعد انجرخ املف « «امهوقرحأف اًنالفو الالف متدجو نإ ١ : لاقف ثعب يف
 يذمرتلا هجرخأو «هللا الإ اهب بذعيال هنإف ءامهوقرحت الو امهولتقاف اًنالفو اًنالف متدجو نإ»

 . سيقلا دبع نب عفانو « دوسألا نب زابه متدجو نإ : هيف لاقف نيلجرلا ىمسو « هننس» يف

(eرقعلا فالخبو  ) ةحلسألا قرحتو ): م مارح وهو :ش ( ةلثم هنأل ) :م زوجي ال ثيح :ش 

 ام تناكو « مالسإلا راد ىلإ اهجارخإ نم عطقيال مامإلا ناك اذإ اذه مهتوق عطقل :ش ( اًضیأ
 ردقبال عضوم يف نفدي ) :م ديدحلا نم ناك نأب :ش ( اهنم قرتحي ال امو ) :م رانلاب قرحي
 . نفدلاب نوكي حالسلا اذهب مهتوق عطق نأل :ش ( مهيلع ةعفنمللالاطبإ رافكلا هيلع

 ال - هللا همحر - يعفاشلا لاقو مالسإلا راد ىلإ اهجرخي ىتح برحلا راد يف ةمينغ مسقي الو ) :م

 كلام لاقو « دمحأ لاق هبو « نيكرشملا مزهنا امدعب برحلا راد يف مسقلاب يأ :ش ( كلذب سأب

 يأ :ش ( هلصأو ): م مالسإلا راد ىلإ يبسلا ةمسق رخؤيو برحلا راد يف لاومألا ةمسق لجعي
 دنعو يأ :ش ( هدنعو اندنع مالسإلا رادب زارحإلا لبق تبشي ال نيمناغلل كلملا نأ ) :م فالخلا لصأ

 نمادحأ نأاهنم :ش ( لئاسملا نم ةدع لصاألااذه ىلع ىنتبيو تبشي ):م يعفاشلا

 . دلو مأ ةمألا تراصو هدنع هبسن تبث هاعداف تدلوف يبسلا نم ةمآ ىطو اذإ نيماغلا

 ءنيمناغلا نيب رقعلاو دلولاو ةمألا مسقيو رقعلا بجيو كلملا مدعل بسنلا تبثي ال اندنعو

 اهنمو « مهلاًفالخ اندنع زوجي ال ةمينغلا نم اًميش ةازغلا نم دحاو وأ مامإلا عاب ول عيبلا اهنمو

 . مهل اًقالخ اندنع هنم ثروي ال برحلا رادب ةازغلا دحأ تام اذإ ثرإلا
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 الو ‹ ديصلا يف امك حابم لام ىلع درو اذإ ءاليتسالا كلملا ببس نأ هل « ىهتتملا ةيافك يف اهانركذ

 راد يف ةمينغلا عيب نع ىهن مالسلا هيلع هنآ انلو . ققحت دقو « ديلا تابثإ ىوس ءاليتسالل ىنعم

 ةظفاحلا ديلا تابثإ ءاليتسالا نألو « هتحت لخدتف ىنعم عيب ةمسقلاو « هيف تباث فالخلاو « برحلا

 . ًارهاظ هدوجوو ذاقنتسالا ىلع مهتردقل مدعنم يناثلاو ء ةلقانلاو

 نم اًئيش دحاو فلتأ ول اهنمو « اندنع كراشيو مهدنع هكراشي ال ةمسقلا لبق ددملا قحل ول اهنمو

 دارأ « هللا قيفوتب :ش ( ةيافك يف اهانركذ ) : م مهل اًقالخ اندنع نمضي ال زارحإلا لبق منغملا

 ( ديصلا يف امك حابم لام ىلع درو اذإ ءاليتسالا كلم لا ببس نأ ) :م يعفاشلل يأ :ش ( هل ) :م

 . ءاليتسالا يأ :ش ( ققحت دقو ديلا تابثإ ىوس ءاليتسالل ىنعم الو ) :م باطتحالاو :ش

 :ش ( برحلا راد يف ةمينغلا عيب نع ىهن ) :م ايب يبنلا نأ يأ :ش ( مالسلا هيلع هنأ انلو ) :م

 تباث ) :م يعفاشلا نيبو اننيب روكذملا فالخلا يأ :ش ( فالخلاو ):م لصأ هل سيل بيرغ اذه

 ىنعملا ثيح نم يأ :ش ( ىنعم عيب ةمسقلاو ):م ةمسقلا عيبلا مرح نمف عيبلا يف يأ :ش ( هيف

 ‹عيبلا تحت ةمسقلا لخدتف يأ :ش ( هتحت لخدتف) :م ةلاحم ال ةلدابملاو دارفألا ىلع اهلامتشال

 . ةمسقلا زوجت ال عيبلا زوجي ال امكف

 (ةلقانلاو) :م نيعلا ظفح اهب تبثي يتلا ديلا يهو :ش ( ةظفاحلا ديلا تابثإ ءاليتسالا نألو م

 لاقو ‹ يزارتألا هلاق « صخش ىلإ صخش نم نيعلا لقنت ىتلا ىهو ةلقانلا ديلا تابثإو يأ :ش

 راد ىلإ لقانلا زارحإلاب ةلقانلا : ليقو « هيف فرصتي ءاش فيك هلقني نأب ةلقانلاو : يكاكلا

 . مالسإلا

 ىلع ) :م ةرفكلا ةردقل يأ :ش ( مهتردقل مدعنم ) :م ةلقانلا ديلا تابثإ يأ :ش ( يناثلاو ) :م

 :ش ( هدوجوو ) : م مهيدي يف اهنأل ىنعم رادلاب نورهاق مهنأل صالختسالا يأ :ش ( ذاقنتسالا

 ‹ مهيديأ يف رادلا نوكل :ش ( ارهاظ ) :م ذاقنتسالا دوجول يأ « مهتردقل هلوق ىلع فطع رجل اب

 مهيلإ ةبوسنم ةعقبلا هذه تيقب امو ءاليتسالاو ةوقلا رابتعاب مهيلإ وأ انيلإ فاضت اغنإ رادلا نأل

 . مهل ةوقلا نأ فرع

 ىلع ةوقلاو مهيديأ يف ةعقبلا ذه كرتيو مالسإلا راد ىلإ عجري نأ مامإلل لحي هنأ یرت الأ

 مالسإ راد تراص اهنأل « ةدلبلا تحتف اذإ ام فالخب « نيملسملا دي توبث عني « رهاظ دادرتسالا

 . اهيف ماكحألا ءارجإو اهحتفل

 برحلا راد : «ريبكلا ريسلا» يفو «طوسبملا» يف راشأ هيلإ « انرادب زارحإلاك ةدلبلا حتف ناكف

 نوملسلملا اهيلع بلغام مالسإلا رادو ‹ ودعلا ضرأ نم نوملسلما اهيف فاخي يتلا ضرألا
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 كلملا مكح نال « داهتجا نع ال مامإلا مسق اذإ ةمسقلا ىلع ماكحألا بترت فالخلا عضوم ليق مث

 ةهاركلا ليقو ‹ هنودب تبثي ال

 . نینمآ هیفاوناکو

 تردص اذإ اميف فالخلا عضوم نأ يأ : لمكألا لاق :ش ( فالخلا عضوم ليق مث ) :م

 ءطولاو لكألا نم هبيصن يف ةمسقلا تعقو نمل كلملا تبث له داهتجالا نودب مامإلا نم ةمسقلا

 عضوم ليق مث هلوق : يزارتألا لاقو ‹« تبث ال اندنعو « تبثی هدنعف ءال وأ عافتنالا رئاسو

 . برحلا راد يف ةمينغ مسقي الو هلوقب دارملا يف اوفلتخا ينعي فالحل ا

 ةمسقلا ىلع ةبترتملا ماكحألا تبشت ال ىتح ةمسقلا زاوج مدع دارملا : خئاشملا ضعب لاق

 عيبلاك اًدافنو ءطولا قح يف هرثأ رهظي هجو ىلع هكلمب كلما ةلدابم وأ ريغلا كلم نع كلم ا زايتماك

 . ىهتنا «كلملا نودب يأ « هنودب ةهاركلا هنم دارملا : مهضعب لاقو « كلذ ريغو ةبهلاو

 نيبو اننيب يذلا فالخلا يأ فالخلا عضوم ليق مث هلوق يضم نأب رعشي لمكألا ريسفت : تلق

 فالخ نع رظنلل خئاشملا فالتخا فالخلا عضوم نم دارملا نأب رعشي يزارتألا ريسفتو ‹ يعفاشلا

 مامإلا دسف اذإ اميف هنيبو اننيب فالح ال هنأل ىفخي ال ام ىلع هجوأ لمكألا هلاق يذلاو « يعفاشلا

 . زوجي هنأ داهتجا نع

 ماكحألا بترت) :م هلوقب فنصملا هب حرص امك داهتجا نعال مامإلا مسق اذإ اميف فالخلاو

 ماكحألاب دارأو « فالحل ا عنم عم هلوقل ربخ هنأ ىلع ماكحألا بترت عافترا :ش ( ةمسقلا ىلع

 اذإ هنأل هب ديق :ش ( داهتجا نعال مامإلا مسق اذإ ) :م كلملاب تاعافتنالا رئاس يهو « كلما ماكحأ

 . فالخلا عضوم رهظيل اذهب ديق اغإو « قافتالاب زاج « داهتجا نع اهمسق

 ليلد ماكحألا هذه بترت نأ هانعم « كلملا نودب يأ :ش ( هنودب تبثی ال كلملا مكح نال ) :م

 هنم مزليف ‹ داهتجا نع ال ةرداصلا ةمسقلا هذهب ةبترتم هدصقو ةمسقلا زاوجل مزلتسملا كلم لا توبث

 . اتباث نكي مل كلم ا نأ ىلع لدف « ةبترتب تسيل اندنعو « كلم ا توبث

 فلخت مزلي الئل ةلعلا دوجو مزليف لولعملا دجو دقو « ماكحألا بترتل هيلع كلم ا نأل اذهو

 نع ةلعلا فلخت مزلي الئل ةلعلا دوجو مدع هنم مزليف لولعملا دجوي مل اندنعو « لولعملا نع ةلعلا

 . لولعملا

 ال ةهاركلا انبهذم ىلع برحلا راد يف مئانغلا مسق مكح ليق يأ :ش ( ةهاركلا ليقو ) :م

 اذإ هنألو ٠ شيجلاب قوحللا يف مهبقع اهب لقنف دارملا ةكرش عطق نم ةمسقلا نأ امل « زاوجلا مدع

 . اهزاوج عني الف « ةمسقلا هب متيام ءارو رمأ اذهو « مهضعب ىلع ودعلا نوكي اب رف اوقرفت مسق



 يبآأو -هللا همحر- ةفينح يبأ لوق ىلع لاق هنإف -هللا همحر-دمحم دنع هيزنت ةهارك يهو

 نأ لضفألا -هللا همحر - دمحم دنعو . برحلا راد يف ةمسقلا زوجي ال -هللا همحر- فسوب

 الف « زاوجلا بلس نع دعاقت هنأ الإ « حجار نالطبلا ليلد نأ ةهاركلا هجو . مالسإلا راد يف مسقي

 ؛ ءاوس ركسعلا يف لتاقملاو ءدرلاو : لاق . ةهاركلا ثاريإ نع دعاقتي

 يهو ) :م : لاقف « ميرحت ةهارك وأ هيزنت ةهارك يه له « ةهاركلا يف فالخلا ىلإ فنصملا راشأ مث

 ىلع) :م «ريبكلا ريسلا» يف لاق ادمحم نإف :ش ( لاق هنإف « - هللا همحر -دمحم دنع هيزنت ةهارك

 دمحم دنعو « برحلا راد يف ةمسقلا زوجي ال - هللا همحر- فسوي يبأو - هللا همحر- ةفينح يبأ لوق

 ىلع دمحم لوق نأ ىلإ ريشي اذه نأل رظن هيفو :ش ( مالسإلا راد يف مسقي نأ لضفألا - هللا همحر

 رهاظ يف مهنيب فالخ ال هنإف ‹ روهشمب سيلو برحلا راد يف ةمسقلا يف ةفينح يبأ لوق فالخ

 . انباحصأ نم ةياورلا

 ةفينح يبأ لوق ىلع هلوق اًصضيأو « فسوي يبأ نع ةلوقنم ةياضفألا ةياورلا رهاظ ريغ يفو

 .ةهاركلا ليقو هلوق هيلع لدي ام فالخ ىلع لدي ةمسقلا زوجت ال : فسوي يبأو

 الو هلوقب دارملا يف اوفلتخا مهنإ هنع صلخلملا ‹ حماست نع ولخي ال عضوملا اذه ةلمحلا يفو

 تبلت ال ىتح ةمسقلا زاوج مدع هب دارملا : خياشملا ضعب لاقف « برحلا راد يف ةمينغ مسقي

 يبأ لوق ىلع هلوق اذه ىلعو « ةهاركلا هب دارملا : مهضعب لاقو ‹ ةمسقلا ىلع ةبترتملا ماكحألا

 . مهفاف نيلوألا لوق ىلع حصي اغنإ ةمسقلا زوجت ال : فسوي يبأو ةفينح

 لیلد ىلع :ش ( حجار ) :م ةمسقلا نالطب ليلد يأ :ش ( نالطبلا ليلد نأ ةهاركلا هجو م

 ( زاوجلا بلس نع دعاقت ):م نالطبلا ليلد هنآ يأ :ش ( هنأ الإ ) :م ءاليتسالا مات مدعل اهزاوج

 - هلوق هريظن « داهتجا نع تناك اذإ اندنع امأو « رهاظف هدنع امأ « عامجإلاب زوجت ةمسقلا ذإ :ش

 هيلع -هلوقو «ةهاركلا مدعب انلق ةراهطلا بلس نع دعاقت امل هنإف ٠٠ عبس ةرهلا» : -مالسلا هيلع

 . ةمث ةهاركلاب انلق «ةسجن تسيل ةرهلا »: -مالسلا

 تبثي قافتالاب زاوجلا يفن تبث امل هنأل « :ش ( ةهاركلا ثاريإ نع دعاقتي الف ) :م انه اذك

 ملال حوجرملا ليلدلا نأل « ةهاركلا يفن ةهاركلا ثاريإ نع دعاقتي الف -انه ركذمب- ةهاركلا

 عاتملاب عافتنالا ىلإ ةءارقلا جاتحا حوجرملاو حجارلا ةضراعم نم لصح الصأ لطبي

 يفو « ةلمهملا لادلا نوكسو ءارلا رسكب :ش ( ءدرلاو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 :م هلوقو «ءادتبالاب عوفرم ءدرلاو « ردصم حتفلاب ءارلاو « هناعأ هادر نوعلا وهو ةزمه هرخآ

 :ش (ءاوس ) :م هلوقو « نيتنثالا فرظ :ش ( ركسعلا يف ) :م هلوقو « هيلع فطع :ش ( لتاقملاو)
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 ضرمل لتاقي مل اذإ كلذكو « فرع ام ىلع ةعقاولا دوهش وأ ةزواجملا وهو ببسلا يف مهئاوتسال
 مالسإلا راد ىلإ ةمينغلا اوجرخي نآ لبق برحلا راد يف ددملا مهقحل اذإو ءانركذ امل هريغل وأ
 نم اندهم ام ىلع ءانب وهو « لاتقلا ءاضقنا دعب -هللا همحر- يعفاشلل ًافالخ « اهيف مهوك راش
 هعيبب وأ برحلا راد يف مامإلا ةمسقب وأ « زارحإلاب اندنع ةكراشملا قح عطقني اغنإو . لصألا

 قوس لهأل قح الو : لاق . ددملا ةكرش قح عطقنيف كلما متي اهنم دحاو لكب نأل . اهيف مئانغلا

 . اولتاقي نأ الإ ةمينغلا يف ركسعلا

 . اًضيأ دارفإلاب لامعتسالا يف ءاج نكلو « ناءاوس لاقي نأ سايقلاو « دتبملا ربخ عفرلاب

 ءاوسأ مه عيمجلل ءاوس مهو ناءاوس تئش نإو « ءاوس رمألااذه يف امهو : يرهوجلا لاق
 :م قاقحتسالا ببس يأ :ش ( ببسلا يف مهئاوتسال ) :م اهسايق ةينامث لثم هاتبثأ يأ « ةيساوس مه

 دنع :ش ( ةعقاولادوهشب وأ ):م اندنع لاتقلا ةينب بردلا ةزواجم يأ :ش ( ةزواجملا وهو )

 يف يآ :ش ( فرعام ىلع ):م « ةغللا لمجم يفاذك « برحلا ةمدص ةعقاولاو « يعفاشلا

 . فالخلا قيرط

 دحأ :ش ( لتاقي ملاذإ ) :م برحلا يف لتاقملا عم وتسم كلذكو يأ :ش ( كلذكو )م
 نأب ضيرملا ريغ وأ يأ :ش ( هريغلوأ ):م اًضيرم هنوك لجأل يأ :ش ( ضرمل ): م مهنم
 . ببسلا يف ءاوتسالا نم :ش ( انركذامل ) :م ةعقاولا رضحي ملو ةجاح ىلإ مامإلا هثعب

 :ش ( اهيف مهوك راش مالسإلا راد ىلإ ةمينغلا اوجرخب نأ لبق برحلا راد يف دملا مهقحل اذإو ) :م

 ىلع عقي ددملا نأل ةعامجلا ريمض ىلإ لعفلا دنسأ اغإو « ةمينغلا يف ركسعلا ددملا كراش يأ
 يضم دعب اوقحل اذإ هدنعف « :ش ( لاتقلا ءاضقنا دعب - هللا همحر- يعفاشلل اًقالخ .) :م ةعامجلا

 هيفف مئانغلا زارحإ لبقو « برحلا يضم دعباوقحل اذإو « مهوكرشي مل مئانغلا عمجو برحلا
 .نالوق

 ببس نأ :ش ( لصألا نم اندهم ام ىلع ءانب ) :م فالخلا نم روكذملا يأ :ش ( وهو ) :م
 . مازهنالا مامتب هدنعو اندنع مالسإلا رادب زارحإلاب كلذو « رهقلا مات نيغناخلا كلم

eراد يف مامإلا ةمسقب وأ ): م مالسإإلا رادب :ش ( زارحإلاب اندنع ةكراشملا قح عطقني اغنإو  

 راد يف ةمينغلا مامإلا عيب وأ يأ :ش ( اهيف مئانغلا هعيبب وأ ) :م ددملا قاحلإ ليق :ش ( برحلا

 :م ةثالثلا ءايشألا هذه نم دحاو كلم يأ :ش ( اهنم دحاو لكب نأل ) :م ددملا قاحلإ لبق برحلا

 . اًئيش نوقحتسي الف :ش ( ددملا ةكرش ىح عطقنيف ) :م ةازغلا كلم يأ :ش ( كلما متي)

 ش ( اولتاقي نأ الإ ةمينغلا يف ركسعلا قوس لهأل قح الو ):م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م
 دمحأو كلام لاق هبو « مهسلا اوقحتسا اولتاق اذإف « ؛طوسبملا» يف حرص هبو ‹«خضر الو يأ

14۲ 



 دهش نمل ةمينغلا : مالسلا هيلع هلوقل مهل مهسي : هيلوق دحأ يف -هللا همحر- يعفاشلا لاقو

 لاتقلا دصق ىلع ةزواجملا دجوت مل هنأ انلو . داوسلا ريشكتب ىنعم داهجلا دجو هنألو « ةعقولا

 اسراف هلاح بسح ىلع قاقحتسالا ديفيف لاتقلا وهو يقيقحلا ببسلا ربتعيف رهاظلا ببسلا مدعناف

 ىلع اهدهشي نآ هلیوأتو ‹ -هنع هللا يضر- رمع ىلع فوقوم هاور امو « لاتقلا دنع الجار وأ

 لاتقلا دصق

 هدصق مدعل لتاق نإو « اًئيش مهنم دحأ قحتسي ال : يكلاملا بهشأ لاقو « لوق يف يعفاشلاو

 . داهحلا

 يأ :ش ( -مالسلا هيلع- هلوقل مهل مهسي :هيلوق دحأ يف - هللا همحر - يعفاشلا لاقو ) :م

 وه اغنإو ‹ عوفرم ثيدحب سيل اذه نأ حيحصلا :ش ( ةعقولا دهش نم ةمينغلا) :م : الب يبنلا لوقل

 انثدح عيكو انثدح « الوطم هفنصم يف ةبيش يبأ نبا هاور - هنع هللا يضر - رمع ىلع فوقوم

 ةفوكلا لهأ مهدمأف دنواهن اوزغ ةرصبلا لهأ نأ باهش نب قراط نع ملسم نب سيق نع ةبعش

 . ثيدحلا . . . - هنع هللا يضر - رساي نب رامع مهيلعو

 يف يناربطلا هاورو « ةعقولادهش نمل ةمينغلا نإ - هنع هللا يضر - رمع بتك هيفو
 هنالو) :م - هنع هللا يضر - 0 رمع لوق نم حیحص وه : لاقو «هننس »يف يقهيبلاو «همجعم)

 . ركسعلا داوس يأ :ش ( داوسلا ريثكتب ىنعم داهجلا دجو

 مهدصق نأل :ش ( لاتقلا دصق ىلع ) :م بردلا نع يأ :ش ( ةزواجملا دجوت مل هنأ انلو ) :م

 ةينب بردلا ةزواجم وهو :ش ( رهاظلا بسلا مدعناف ) :م ودعلا باهرإ الو نيدلا زازعإ ال ةراجتلا

 :م كلذك ناك اذإو « يعفاشلا بهذم وه امك لاتقلا ةينب ةعقاولا دوهش وأ انبهذم وه امك لاتقلا

 ىلع ) : م مهسلا قاقحتسا لاتقلا ديفي يأ :ش ( قاقحتسالا ديفيف لاتقلا وهو يقيقحلا ببسلا ربتعيف)

 نإ :ش ( لاتقلا دنع الجار وأ اسراف ):م هنوك ةلاح قوسلا لاح يآ :ش ( هلاح بسح

 . ةلاجرلا مهس هلف الجار لتاق نإو « ناسرفلا مهس هلف اسراف لتاق

 «هانركذ دقو :ش ( - هنع هللا يضر - رمع ىلع فوقوم ) :م يعفاشلا يأ :ش ( هاور امو ) :م

 اب جتحي فيكف «هدنع ةجحب سيل يباحصلا لوقو يباحصلا مالك نوكي هيلع اًقوقوم ناك اذإف

 ىلع اهدهشي نأ ) :م حص نإ يعفاشلا هب جتحا يذلا اذه ليوأتو يأ :ش ( هليوأتو ) :م

 . لاتقلا ةين ىلع ةعقولا دهشي مل يأ :ش ( لاتقلا دصق

 . )٥/ ۳٤١( دئاوزلا عمجم . حيحصلا لاجر هلاجرو يناربطلا هاور : يمثيهلا لاق (۱)
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 راد ىلإ اهولمحيل عاديإ ةمسق نيغاغلا نيب اهمسق مئانغلا اهيلع لمحي ةلومح مامٍإال نكي مل نإف
 طرتشي ملو رصتخملا يف ركذ اذكه : فيعضلا دبعلا لاق . اهمسقيف مهنم اهعجت ري مث مالسإلا

 لمحي ةلومح منغملا يف دجو اذإ مامإلا نأ اذه يف ةلمحلاو « «ريبكلا ريسلا » ةياور وهو « مهاضر

 هنأل ‹ ةلومح لضف لاملا تيب يف ناك اذإ اذكو ‹ مهلام لومحملاو ةلومحلا نأل « اهيلع مئانغلا ىلع

 ةراجإ ءادتبا هنأل « ريغصلا ريسلا ةياور يف مهربجي ال مهضعبل و نيغناغلل ناك ولو « نيملسملا لام

 هقيفر عمو ةزافم يف ةباد تقفن اذإ امك راصو <

 رامح وأ لخب وأ سرف وأ ريعب نم اهيلع لمحي ءاحلا حتفب :ش ( ةلومح ماموال نكي مل نإف ) :م
 : م مئانغلا يأ :ش ( اهمسق ) :م ةمينغ عمج :ش ( مئانغلا ) :م ةلومح ىلع يأ :ش ( اهيلع لمحبي ) :م

 مالسإلا راد ىلإ اهولمحيل ) :م كيلمت ةمسق ال ةعيدولا هجو ىلع يأ :ش ( عاديإ ةمسق نيغناغلا نيب )

 . كلذ دعب مهنيب :ش ( اهمسقيف ) :م نيمناغلا نم يأ :ش ( مهنم اهعجتري مث

 يأ :ش ( رصتخملا يف ركذ اذكه ) :م : - هللا همحر- فنصملا يأ :ش ( فيعضلا دبعلا لاق ) :م

 انركذ ام رخآ ىلإ . . . ةلومح مامإلل نكي مل نإو : لاق ثيح هرصتخم يف يرودقلا ركذ اذكه

 هركذ لب نيمناغلا ءاضر يأ :ش ( مهاضر ) :م يرودقلا يآ :ش ( طرتشي ملو ) :م فنصملا مالك نم

 : هيف لاق ثيح :ش ( « ريبكلا ريسلا» ةياور ) :م اًقلطم هركذ « يرودقلا يأ :ش ( وهو ) :م اًقلطم

 . ةراجإ نكل كلذ ىلع مههركي
 ةدئاع هتعفنم نألو « صاخل اب ماعلا ررضلا عفد هيف هنأل هرصتخم يف يرودقلا ةياور يهو

 اهلوانتي ثيح ريغلا ماعط لوأت ىلإ راصف « لوكأمك راصف ‹ مهقحل كلذ لعفي نأ هلف مهيلإ

 . ةمينغلاب

 منغملا يف دجو اذإ مامإلا نأ ) :م عضوملا اذه يف مالكلا ةلمج يأ :ش ( اذه يف ةلمجلاو ) :م

 : م مهلام ىلع مهلام لمح رظن نم :ش ( مهلام لومحملاو ةلومحلا نأل ء اهيلع مئانغلا لمحي ةلومح

 لام) :م لاملا تيب نأل يأ :ش ( هنأل ء ةلومح لضف لام لا تيب يف ناك اذإ ): م مكح يأ :ش ( اذكو)

 وأ نيغاغلل ) :م هيلع لمحي ام يأ :ش ( ناك ولو ):م. مهلا مهلام لمحتف :ش ( نيملسملا

 الإ ريغلا لاب عافتنالا لح مدعل هيلع مههركي ال :ش ( « ريغصلا ريسلا» ةياور يف مهربجي ال مهضعبل

 :ش ( ةراجإ ءادتبا هنأل ) :م هلوق ىنعم وهو ءادتبا ةراجإلا ىلع ريخ اذه نوكيف « هسفن نم ةبيطب

 «تاياورلا قافتاب ةمرحلا زوجت ثيح ءاقبلا ةلاح يف ةراجإ نع ازارتحا ةراجإ ءادتبا هلوق زوجي الف

 ىضر ريغب ىرخأ ةراجإ اهيلع دقعني هنإف « رحبلا طسو ةدملا تضمف اًرهش ةنيفس رجأتسا نمك
 . «طيحملا» يف هركذ « لثملا رجأب كلاملا

 هقيفر عمو ةزافم يف ) :م ناسنإ ةباد تكله اذإ امك يأ :ش ( ةباد تقفن اذإ امك راصو ) :م
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 الو. صاخ ررض ليصحتب ماعلا ررضلا عفد هنأل ٠ ريبكلا ريسلا ةياور يف مهربجيو ةلومح لضف

 - يعفاشلا فالخ هيفو ءاهلبق كلمال هنأل ؛برحلا راد يف ةمسقلا لبق مئانغلا عيب زوجي

 نمو . ةمينغلا يف هل قح الف برحلا راد يف نيمناغلا نم تام نمو . لصألا انيب دقو -هللا همحر

 كلم الو كلملا يف يرجي ثرإلا نأل « هتثرول هبيصنف مالسإلا راد ىلإ اهجارخإ دعب مهنم تام

 ةيزهلا رارقتسا دعب مهنم تام نم : -هللا همحر- يعفاشلا لاقو «هدعب كلملا اغنإو زارحإلا لبق

 فلعي ناب ساب الو :لاق . هانیب دقو هدنع هيف كلملا مايقل هبيصن ثروي

 ( مهربجيو) :م ءاذهاذكف « هاضر الب لثملا رجأب لمحلا ىلع ربجي ال ثيح :ش ( ةلومح لضف

 يآ :ش ( صاخ ررض ليصحتب ماعلا ررضلا عفد هنأل  ريبكلا ريسلا» ةياور يف ): م مامإلا يأ :ش

 « رحبلا طسو يف ةنيفسلا ةلآ صاخلا ررضلا ليصحتب ماعلا ررضلا عفد ةراجإلا ىلع رابجإلا نأل

 ىقبت هنألف « ةنيفسلا وأ ةبادلا بحاص تام وأ ةراجإلا ةدم يضم دنع ةزافملا طسو يف ةبادلاو

 . ةمينغلا نم رجألاو ةراجإلا

 ‹ةمسقلا لبق يأ :ش ( اهلبق كلم ال هنأل « برحلا راد يف ةمسقلا لبق مئانغلا عيب زوجي الو ) :م

 دارملا نأ اذهب ملعف « يواحطلا حرش يف هركذ « هيف دهتجم هنأل« حص مامإلا عاب اذإ اذه عمو

 ةجاحل ال عاب اذإ اميف اًضيأ ةهاركلاو « ماكحألا بترت يفن ال ةهاركلا مئانغلا عيب زوجي ال هلوقب

 . ةازغلا

 حابتسي ةرورضلابو « حابم برحلا لهأ لام نأل « هركت ال نآ يغبنيف مهتجاح عفدل عاب اذإو

 لبق مئانغلا عيب يفو يأ :ش ( هيفو ) :م ةحابإلا عم ةهاركللو حابملا حابتسي نأالف « روظحللا

 :م ءاليتسالا دنع كلملا ببس نأل « زوجي هدنعف :ش ( -هللا همحر - يعفاشلل اًفالخ ):م ةمسقلا

 . هل افالخ اندنع تبثي ال مالسإلا رادب زارحإإلا لبق نيمناغلل كلملا نأ :ش ( لصألا انيب دقو)

 ( اهجارخإ دعب مهنم تام نمو ‹ ةمينغلا يف هل قح الف برحلا راد يف نيمناغلا نم تام نمو ) :م

 نيمناغلا نم تام يذلا ةثرول :ش ( هتثرول هبيصتف مالسإلا راد ىلإ ) :م ةمينغلا جارخإ دعب يأ :ش

 :ش ( كلملا انإو ):م مالسإلا رادب :ش ( زارحإلا لبق كلم الو كلملا يف يرجي ثرإلا نأل ) :م

 . مالسإلا رادب زارحإلا دعب يأ :ش ( هدعب ) :م تبثي

 كلما مايقل هبيصن ثروبي ةميزهلا رارقتسا دعب مهنم تام نم : - هللا همحر- يعفاشلا لاقو ) :م

 ةمينغلا ةمسق ةلأسم يف يآ :ش ( هانيب دقو ):م - هللا همحر- يعفاشلا دنع يأ :ش ( هدنع هيف

 ِ . برحلا راد يف

 اذإ برضي برض باب نم اًملع فلعي ةبادلا فلع لاقي :ش ( فلعي ناب ساب الو : لاق ) :م

 ماللا حتفب فلعلاو ‹ فيلعو ةفولعم ةبادلاو اهفلعأ لاقي ال : ديرد نبا لاقو « فلعلا اهمعطأ
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 ديقي ملو هلسرأ : فيعضلا دبعلا لاق . ماعطلا نم هودجو ام اولكأيو برحلا راد يف ركسعلا

 نيغناغلا نيب كرتشم هنأ ىلوألا هجو . ىرخألا يف اهطرتشي ملو ةياور يف اهطرش هدقو . ةجاحلاب

 يف مالسلا هيلع هلوق ىرخألا هجو . باودلاو بايثلا يف امك ةجاحلل الإ هب عافتنالا حابي الف

 يف هنوك وهو « ةجاحلا ليلد ىلع رادي مكحلا نألو ءاهولمحت الو اهوفلعاو اهولك : ربيخ ماعط

 ‹ ةعطقنم ةريملاو اهيف هماقم ةدم هرهظ فلعو « هسفن توق بحصتسي ال يزاغلا نأل « برحلا راد

 هبحصتسي هنأل حالسلا فالخب ةجاحلل ةحابإلا لصأ ىلع يقبف

 . ةبادلا هفلعأ ام لك

 فلعي لعاف عفرلاب :ش ( ركسعلا ) :م هلوقو « هانركذامك ردصم ماللا نوكسب فلعلاو

 برحلا راد يف) :م ةبادلل نوكي فلعلا نأل « هيلع لدي فلعي ظفلو « ةبادلا وهو فوذحم لوعفملا

 ( هلسرأ ):م : - هللا همحر- فنصملا يأ :ش ( فيعضلا دبعلا لاق ماعطلا نم هودجو ام اولكأيو

 - دمحم ةجاحلا طرش يأ :ش ( اهطرش دقو ةجاحلاب هديقي ملو ) :م هقلطأ ينعي يرودقلا يأ :ش

 :ش ( ىرخألا يف اهطرتشي ملو) :م « ريخصلا ريسلا » ةياور يهو :ش ( ةياور يف) :م - هللا همحر

 هعبتو هرصتخم يف يخركلا اهراتخاو « «ريبكلا ريسلا» ةياور يهو ىرخألا ةياورلا يف يأ
 .اهقلطأ ثيح يرودقلا

 :ش ( هنأ ) :م ريغصلا ريسلا » ةياور ىهو « ىلوألا ةياورلا هجو يأ :ش ( ىلوألا هجو ) :م
 امك ءةجاحلل الإ هب عافتنالا حابي الف « نيغاغلا نيب كرتشم ): م ماعطلاو فلعلا نم هودجو ام نأ يآ

 . ةجاحل الإ حالسلاو باودلاو بايثلا يف لامعتسالا حابي ال امك يأ :ش ( باودلاو بايثلا يف

 هيلع- هلوق ) :م «ريبكلا ريسلا» ةياور يهو ىرخألا ةياورلا هجو يأ :ش ( ىرخألا هجو ) :م

 اذه ‹ :ش ( «اهولمحت الو اهوفلعاو اهولك هربيخ ماعط يف ) :م: يب يبنلا لوق يأ :ش ( -مالسلا

 لاق : لاق - هنع هللا يضر - رمع نب هللا دبع نع هدانسإب ةفرعملا باتك يف يقهيبلا هاور

 .(اولمحت الو اوفلعاو اولك» : ربيخ موي هيب هللا لوسر

 بحصتسي ال يزاغلا نأل « برحلا راد يف هنوك وهو « ةجاحل ا ليلد ىلع رادي مكحلا نألو ) :م

 . هتباد يأ :ش ( هرهظ فلعو هسفن توق

 ةدم) :م ةبادلل راعتسم رهظلا ظفل «برغملا »يف لاقو « ةلحارلا رهظلا :« قئافلا » يف لاق

 ةحابإلا لصأ ىلع يقبف ةعطقنم ): م ماعطلا يأ :ش ( ةريملاو ):م برحلا راد يف يأ :ش ( اهيف هماقم

 . جايتحالل يأ :ش ( ةجاحلل

 (هبحصتسي ) :م يزاغلا نأل يأ :ش ( هنأل ):م هلمعتسي ال ثيح :ش ( حالسلا فالخب ) :م
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 ىنغتسا اذإ منغملا ىلإ هدري مث هلمعتسيف اهتقيقح ربتعيف ةجاحلا هيلإ سمت دقو « ةجاحلا ليلد مدعناف

 :لاق . تيزلاو نمسلاك هيف لمعتسي امو محللاو زبخلاك ماعطلاو حالسلا لثم ةبادلاو « هنع

 ؛ ةبادلا هب اوحقويو نهدلاب اونهديو بيطلا خسنلا ضعب يفو . بطحل ا اولمعتسيو

 ( ةجاحلا ) :م سمت دقو يأ :ش ( هيلإ سمت دقو ةجاحلا ليلد مدعناف ) :م حالسلا بحصتسم يأ :ش

 ( اهتقيقح ربتعيف ):م كلذ وحن وأ بهن وأ رسكنا وأ هدي نم فيسلا طقس نأب حالسلا ىلإ :ش

 ىلإ هدري مث ) :م حالسلا لمعتسيف يأ :ش ( هلمعتسیف ) :م ةجاحلا ليلد ال ةجاحلا ةقيقح يأ :ش

 ةجاحلا ةقيقح اهيف ربتعي يأ :ش ( حالسلا لثم ةبادلاو ) :م حالسلا نع يأ :ش ( هنع ىنغتسا اذإ منغملا

 . بوكرلا اهيف ربتعااذإ اذهو

 هركذ ‹ لكألل منغلاو رقبلاو لبإلا حبذ زوجي يتح « ماعطلاك يهف لكألا اهيف ربتعا اذإ امأ

 هلوق نم ىضماميف روكذملا ماعطلا نم دارملا يأ :ش ( ماعطلاو ) :م «حاضيإلا»و «طيحملا» يف

 نمسلاك) :م زبخلا يف يأ :ش ( هيف لمعتسي امو محللاو زبخلاك ): م ماعطلا نم هودجو ام اولكأيو

 . :ش ( تیزلاو

 م مالسإللا راد نم هلقن رذعتل :ش ( بطحلا اولمعتسيو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 . بيطلا اولمعتسيو يأ :ش ( بيطلا ) :م يرودقلا خسن ضعب يف يآ :ش ( خسنلا ضعب يفو)

 زاوج مدعب يخركلا رصتخم حرش يف لاق هسفن يرودقلا نأل « حيحصب سيل اذهو

 عفتني ال الوكأم نكي مل اذإو  هلكأ ىلإ هفرصك هندب ىلإ هفرص ناك الوكأم راص امل هنأل «تیزلاک

 . هحرش ىف يرودقلا هركذاذك « ةمينخلا ىلإ هدري لب « هب

 اركس وأ ةبطر وأ ةسباي ةهكاف وأ مسمس نهد وأ اتيز وأ امسمس اوباصأ ول : «طيحملا» يفو

 زوجي الو « ةمسقلا لبق اهنم لوانتلاب سأب ال ةداع لكؤت يتلا ءايشألا نم كلذ ريغ وأ الصب وأ

 الو لكؤت ال ناهدألا هذه نأل يريخلا نهدو حسفنبلا نهدو بيطلاو ةيودألا نم ءيش لوانت

 . ةيلصألا ةجاحلل لمعتست

 ‹ رثك وأ لق ءيشب هنم عفتني نأ يبني الف « برشي الو لكؤي ال ام لكو ةنيزلل هلمعتسي لب

 ةميق هلام برحلا راد يف هكلهتسا امو هيف لاقو «« طيخملاو طيخلا اودر : -مالسلا هيلع -هلوقل

 ةبادلا حيقوتو « حيقوتلا نم اوحقويو يرودقلا ظفل اًضيأ اذه :ش ( ةبادلا هب اوحقويو ) :م

 «رفاحلا عقرفسلا لمجملا يفو « يشملا ةرثك نم قر يأ « يفح اذإ باذملا محشلاب اهرفاح بيلصت

 . بلصأ يأ



 اذإ هليوأتو« ةمسق الب كلذ لك « حالسلا نم هنودجي اب اولتاقيو «كلذ عيمج ىلإ ةجاحلا ساسمل

 نال ؛هنولومتي الو ایش كلذ نم اوعيبي نأ زوجي الو . هانيب دقو حالس هل نكي مل ناب هيلإ جاتحا

 ةحابإ وه اغنإو ‹ هانمدق ام ىلع كلم الو كلملا ىلع بترتي عيبلا

 - ريبكلا نيدلا ظفاح مامإلا ةخسنو «برغملا» يفاذك ءًأطخاذهو : يزارتألا لاق

 ىلع هانأرق اذكه لاق ‹ فنصملا نع لوقنملا وهو « حيقرتلا نم ءارلاب هدي طخب - هللا همحر

 . هحلصأ اذإ احيقرت هشيع نالف حقر : «ةرهمجلا» يف لاق « خياشملا

 ظفاح انالوم يخیش هححص نکلو : ةياهنلا بحاص ةمالعلا يخيش لاق : يكاكلا لاقو

 ةخسن يف تيأر : يزارتألا لاقو ‹ معأ هنأل حصأ وهو « حالصإلا وهو حيقرتلا نم ءارلاب نيدلا

 برغملا بحاص لاق امك واولاب ةئامعبرأو ىدحإ ةنس خيرات يف ةبوتكم يخركلا رصتخم خسن نم

 . یهتنا .ءارلاب ال

 راشأ :ش ( كلذ عيمج ىلإ ةجاحلا ساسمل ):م ىلوأ واولاب هنأ ءالعلا يخيش طخب تيأر اذكو

 . انه ىلإ زبخلاك ماعطلاو هلوق نم هركذ ام عيمج ىلإ هب

 قلعي نأب هلوق ىلع فوطعم يرودقلا ظفلاذه :ش ( حالسلا نم هنودجي اب اولتاقيو ) :م
 لكأو ةبادلا فلع نم انلق ام لك يأ يرودقلا ظفل اًتضيأ اذه :ش ( ةمسق الب كلذ لك ) :م ركسعلا

 . نهدلاب ناهدالاو بطحلا لامعتساو ةمينغلا ماعط

 اب اولتاقيو يرودقلا لوق ليوأت يأ :ش ( هلیواتو ) :ماهسم لبق ةمينغلا حالسب لاتقلاو

 هنأل ليوأتلا اذه ىلإ جاتحا اغإو :ش ( حالس هل نكي مل ناب هيلإ جاتحا اذإ ) :م حالسلا نم هنودجي

 :ش ( هانيب دقو) :م زوجي ال هحالس ةنايص ببسب ةمينغلا حالس لامعتسا ىلإ يزاغلا جاتحا اذإ

 . هرخآ ىلإ هبحصتسم هنأل حالسلا فالخب هلوق ىلإ ةراشإ

 ىلإ كلذب راشأو « يرودقلا ظفل اًضيأ اذه :ش ( اًميش كلذ نم اوعيبي نأ زوجي الو ):م

 ناهدا الب نهدلاو لامعتسالل بطحلاو لكألل ماعطلا ذخأو « باودلا فلع نم هلوق نم هركذام

 ‹ كلذ ةنايص وهو لومتلا نم يرودقلا لاق اًضيأ اذه :ش ( هنولومتيالو ) :م لاتقلل كلسلاو

 . ةجاحلا تقو ىلإ هراخداو

 كلذ نأل « هعيبي نأ لوق ىلعال زوجيالو هلوق ىلع فطع هنولوتيب الو : يزارتألا لاقو

 نم :ش ( هانمدق ام ىلع) :م انه يأ :ش ( كلم الو كلملا ىلع بترتي عيبلا نأل ) :م تابثإ يفنلا يفن

 مهل ةحابإ ةروكذملا ءايشألاب عافتنالا يأ :ش ( ةحابإ وه اغنإو ):م زارحإلا لبق كلم ال هنإ هلوق

 .ةحابإلا ىقبت الف ةجاحلا تلاز دقو ةجاحلل
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 ةضفلاو بهذلاب هنوعيبي ال مهنأ ىلإ ةراشإ هنولومتب الو هلوقو « ماعطلا هل حابملاك راصو

 نيع لدب هنأل ٠ ةميثغلا ىلإ نمللا در مهدحأ هعاب نإف ‹ كلذ ىلإ ةرورض ال هنآأل ٠ ضورعلاو
 الإ ‹« كارتشالل ةجاح ريغ نم ةمسقلا لبق اهب عافتنالا هركيف عاتملاو بايثلا امأو « ةعامجلل تناك

 حابتسي مرحلا نأل < عاتملاو باودلاو بايثلا ىلإ اوجاتحا اذإ برحلا راد يف مهنيب مامإلا مسقي هنأ

 ىلوأ ناكف اهب نقيتم ءالؤه ةجاحو ‹ لمتحم ددملا قح نأل اذهو ‹ ىلوأ هوركم لاف ةرورضلل
 عافتنالا هل حابي دحاو جاتحا اذإ هنإف ةقيقحلا يف قرف الو ‹ حالسلا يف ةمسقلا ركذي ملو ةياعرلاب

 ‹ نيلصفلا يف مسقي لكلا جاتحا نإو « نيلصفلا يف

 ال هريغب هماعط حابأ اذإ امك ينعي :ش ( ماعطلا هل حابملاك ):ماذه :ش ( راصو ) :م

 . لومتيو عيبي نأ هل زوجي

 بهذلاب هنوميبي ال مهنأ ىلإ ةراشإ هنولومتي الو ) :م : يرودقلا لوقو يأ :ش (هلوق و) :م
 يف هنأل ‹ ءايشألا هذه نم ءيشب عيبلا ىلإ يأ :ش ( كلذ ىلإ ةرورض ال هنأل ضورمعلاو ةضفلاو

 ءايشألا نم اًتيش عاب ناف يأ :ش ( مهدحأ هعاب نإف) :م كلذ ىلإ مهل ةجاح الو « لومتلا ىنعم

 ( ةعامجلل ناك نيع لدب هنأل ةمينغلا ىلإ نمشلا در ) :م نيغناغلا دحأ يأ « مهدحأ اهعيب زوجي ال يتلا

 . نيالا نيب ةكرتشم نيع ضوع يأ :ش
 لجأل يأ :ش ( كارتشالل ةجاح ريغ نم ةمسقلا لبق اهب عافتنالا هركيف عاتملاو بايثلا امأو ) :م

 اذإ برحلا راد يف مهنيب مامإلا مسقي ) :م نأشلا نأ ريغ يأ :ش ( هنأ الإ ) :م امهيف نيمناغلا كارتشا

 . حابتسي نأب :ش ( ىلوأ هوركملاف ةرورضلل حابتسي مرحملا نأل « عاتملاو باودلاو بايثلا ىلإ اوجاتحا

 ةمسقلا تزاج فيك لاقي نأب ردقم لاؤس نع باوج اذه :ش ( ددملا قح نأل اذهو ) :م

 زاوج يأاذهو هلوقب باجأف ؟ مهتكوشب مهقحل اذإ ددملا نأل ددملا وهو « ريغلا قح عطق اهيفو

 نقيتم ) :م نيدوجوملا ركسعلا يأ :ش ( ءالؤه ةجاحو لمتحم ) :م يتأي يذلا ددملا قح نأل ةمسقلا

 رابتعا ال هنأل :ش ( ةياعرلاب ىلوأ ):م . اهب نقيتملا يأ :ش ( ناكف ):م ةجاحلاب يأ :ش ( اهب

 :م ريسلا باتك يف - هللا همحر- دمحم يأ :ش ( ركذي ملو ):م نيقيلا دوجو عم لامتحالل

 بايثلا نيبو حالسلا نيب :ش ( ةقيقحلا يف قرف الو ) :م هيلإ اوجاتحا اذإ :ش ( حالسلا يف ةمسقلا)

 . ةجاحلا دنع ةمسقلا زاوج يف باودلاو عاتملاو

 :ش ( نيلصفلا يف عافتنالا هل حابي دحاو جاتحا اذإ ) :م بايثلا نإف يأ :ش ( هنإف ) :م

 ةازغلا لك يأ :ش ( لكلا جاتحا نإ ) :م باودلاو عاتملاو بايثلا لصفو حالسلا لصف يف يأ

 . نيروكذملا :ش ( نيلصفلا يف مسقي ) :م



 نمو :لاق . جئاوخلا لوضف يف هيلإ ةجاحلا نأل « مسقيال ثيح يبسلا ىلإ اوجاتحا اذإ ام فالخب

 هدالوأو قاقرتسالا ءادتبا يفاني مالسإلا نأل « هسفن همالسإب زرحأ برحلا راد يف هانعم مهنم ملسأ

 ىلع ملسأ نم» :مالسلا هيلع هلوقل ؛ هدي يف وه لام لكو « ًاعبت همالسإب نوملسم مهنأل « راغصلا

 ‹ «هل وهف لام

 :م يبسلا ىلإ يأ :ش ( هيلإ ةجاحلا نأل « مسقي ال ثيح يبسلا ىلإ اوجاتحا اذإ ام فالخب) :م

 لبق هيلإ جيتحا نإو يبسلا مسقي ال : «طوسبملا» يفو « اهلوصأ نم ال :ش ( جئاوحلا لوضف يف)
 يشملا اوعاطأ نإف « زارحإلا لبق مهكلي ال هنأل « مهعيبي الو ءايحألا ةجاح عقيال هنأل « زارحإللا

 . لذلا يأ راغصلا لصأ مهو زازعإ ناكرألا يف نأل « مهيشيي

 لاجرلا لبق ةلومح لضف هعم نم هسفن بطت ملو ةلومح لضف هعم سيلو هوقيطي مل نإف
 لهو « نايبصلاو ءاسنلا لتقي ملو ةظيرق ينب لاجر لتق ايب يبنلا نأل « نايبصلاو ءاسنلا كرتو

 . ناتیاور هيف لمحلا ىلع ةلومح لضف هدنع نم هرکی

 يرودقلا ظفل اذه « رافكلا نم يأ :ش ( مهنم ملسأ نمو ) :م : يرودقلا يأ :ش (لاق ) :م

 «مهنم ملسأ نمو هلوق ىنعم يأ - هللا همحر- فنصملا ظفل اذه :ش ( برحلا راد يف هانعم) :م

 راد يف ملسأ نمأتسم نع هب زارتحالا عقيل ليوأتلا اذه ىلإ جاتحا اغإ برحلا راد يف ملسأ يأ

 نأل ‹ هسفن همالسإب زرحأ ) :ماًتيف اهلك هلاومأو هدالوأ ناک برحلا راد ىلع انرهظ مث مالسإلا

 . هيفاني ال مالسإلا نأل « ءاقب قاقرتسالا نع هب زرتحا :ش ( قاقرتسالا ءادتبا يفاني مالسإلا

 -لجو زع- هلل اديبع اونوكي نأ اوفكنتسا امل مهنإف يلصألا رفكلا ءازج قرلا نأل اذهو

 نم راص هنإف « اهتيلآ ةلاح يف قرلا فالخب هديبع ديبع اونوكي نأب -لجو زع- هللا مهازاج

 زرحأو يأ « هسفن هلوق ىلع فطع بصنلاب :ش ( راغصلا هدالوأو ) :م ةيمكحلا رومألا

 . ءيجي ام ىلع رابكلا هدالوأ نع هب زرتحا « راغصلا هدالوأ اًسضيأ

 :م ًارارحأ اوراصف هل ةيعبتلا قيرطب بألا مالسإب يأ :ش ( اًعبت همالسإب نوملسم مهنأل ) :م

 يبنلا لوقل يأ :ش ( -مالسلا هيلع -هلوقل هدي يف وه ) :م لام لك زرحأ يأ بصنلاب :ش ( لام لكو)

 ثيدح نم هدنسم يف يلصوملا ىلعي وبأ هاور ثيدحلا اذه :ش ( هل وهف لام ىلع ملسأ نم ) :م : ةا

 نم » : ي هللا لوسر لاق : لاق ةريره يبأ نع بيسملا نب ديعس نع يرهزلا نع تايزلا نيساي
 دنسآو « تايزلا نیسایب هلعأو يتهيبلاو ؛لماكلا» يف يدع نبا هاورو ٤" هل وهف ءيش ىلع ملسا

 « ةكيلم يبأ نبا نع ىوري اغإ لاقو يقهيبلا هاورو « نيعم نباو يئاسنلاو يراخبلا نع هفيعضت

 نباو ‹ ]٠/ ۳۴١[ دئاوزلا عمجم « كورتم وهو تايزلا ذاعم نب نيساي : هیفو یلعی وبآ هاور : يمشيهلا لاق )١(

 . ]۳٦۸۷[ يزوجلا نبا ءافعض يف تايزلا نيساي ةمجرت رظناو ‹ ۱۸٤( /۷) «لماكلا » يف يدع
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 دي يف هنأل ٠ يمذ وأ ملسم دي يف ةعيدو وأ هيلع نيرهاظلا دي هيلإ ةيقيقحلا هدي تقبس هنألو

 - يعفاشلا لاقو « ءيف هراقعف برحلا راد ىلع انرهظ نإف « هديك هديو ةمرتحم ةحيحص
 وه ذإ اهناطلسو رادلا لهأ دي يف راقعلا نأ انلو . لوقنملاك راصف هدي يف هنأل هل وه : -هللا همحر

 - فسوي يبأو ةفينح يبأ لوق اذه ليقو . ةقيقح هدي يف نكي ملف برحملا راد ةلمج نم
 -هللا همحر- فسوي يبأ لوق وهو -هللا همحر- دمحم نع لوق يفو ‹ رخآلا -هللا امهمحر

 ءامهدنع راقعلا ىلع تبثي ال ةقيقح ديلا نأ ىلع ءانب لاومألا نم هريغك وه لوألا

 . ًالسرم ةورع نعو

 نيبلاغلا يأ :ش (نيرهاظلا دي هيلإ ةيقيقحلا هدي تقبس ): م ملسأ يذلا نألو يأ :ش ( هنألو ) :م

 وأ ملسم دي يف ) :مهدي يف وه هلوق ىلع اًمقطع عفرلاب :ش ( ةعيدو وأ ) :م لام لا يلع يأ :ش ( هيلع) :م

 نع هب زرتحا :ش ( ةحيحص دي يف ) :م عدوملا رابتعاب ريمضلا ركذ « ةعيدولا نأل يأ :ش ( هنأل يمذ

 . بصاغلا دي

 :م يمذلاو ملسملا نم دحاو لك دي يأ :ش ( هديو ) :م يبرحلا نع هب زرتحا :ش ( ةمرتحم ) :م

 ةياور ىلع اًنيف ريصت يبرح دنع ةعيدو تناك نإف « ظفحلا يف نابئانو هل نالماع امهنأل :ش (هديك)

 . ايف نوکی ال نامیلس يبأ ةياور ىلعو « صفح يبأ

 :م اهنم روكذملا ملسأ يتلا برحلا راد ىلع انبلغ نإف يأ :ش ( برحلا راد ىلع انرهظ نإف ) :م

 و «انباحصأ نيب اًفالخ هيف اوركذي ملو « اريغصلا عماجلا» حرش يف هوركذ اذه :ش ( ءيف هراقعف)

 لاق « «ريغصلا عماجلا» حرش يف : لاق ثيللا ابأ هيقفلا نأ الإ فالخلا ركذ اًصضيأ لصألا يف سيل

 « - هللا همحر- يعفاشلا لوق وهو « اًنيف ريصي ال «يلامألا» يف : - هللا همحر- فسوي وبأ

 لاق هبو « ملسأ يذلا راقعلا يأ :ش ( هل وه : - هللا همحر- يعفاشلا لاقو ) :م هلوقب راشأ هيلإو

 نوکي ثيح :ش ( لوقنملاك راصف) :م هدي يف راقعلا نأل يأ :ش ( هدي يف هنال ) :مدمحأو كلام

 . فالح الب هل

 دي يفو يأ :ش ( اهناطلسو ) :م برحلا راد يآ :ش ( رادلا لهأ دي يف راقعلا نآ انلو ) :م

 فالخب :ش ( ةقيقح هدي يف نكي ملف برحل ا راد ةلمج نم ) :م راقعلا يأ :ش ( وهذإ ) :م اهناطلس

 . لوقنملا

 - فسوي يبأو ةفينح يبأ لوق ) :م ءيف هراقعف يرودقلا لوق يأ :ش (اذه ليقو) :م

 انباحصأ نع رهاظلا نأل اذه ليق هلوقب هركذ اغإو « رخآلا لوقلا يأ :ش ( رخآلا - هللا امهمحر

 ‹ لوألا - هللا همحر - فسوي يبأ لوق وهو - هللا همحر- دمحم نع لوق يفو ):م هيف فالتحا ال

 :ش ( امهدنع راقعلا ىلع تبثيال ةقيقح ديلا نأ ىلع ءانب لاومألا نم هريغك ):م راقعلا يأ :ش ( وه
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 اذكو « مالسإلا يف هعبتت ال ةيبرح ةرفاك اهنأل ؛ ءيف هتجوزو تبثي -هللا همحر- دمحم دنعو

 اهؤزج هنأ انلو . لصفنملاك اعبت ملسم هنإ : لوقي وه. -هللا همحر-يعفاشلل افالخ ءيف اهلمح

 كلذ دنع ةيئزجلا مادعنال رح هنأل لصفنملا فالخب « هريغل ًاعبت كيلمتلل لحم ملسملاو اهقرب قريف

 ىلع درم هنأل ءيف هديبع نم لتاق نمو . ةيعبت الو نويبرح رافك مهنأل ؛ ءيف رابكلا هدالوأو

 ‹ ةعيدو وأ ناک ًابصغ ءيف وهف يبرح دي يف هلام نم ناک امو مهراد لهأل هدي نم جرخ هالوم

 ‹ ةمرتحمب تسيل هدي نأل

 . - هللا همحر- فسوي يبأو - هللا همحر- ةفينح يبأ دنع يأ

 لثم يف لوقنم ريغ ناك ام يواحطلا حرش يفو :ش ( تبثی - هللا همحر- دمحم دنعو ) :م

 ريغو لوقنملا - هللا همحر- دمحم دنعو « امهدنع روصحم ريغ ناك اذإ عورزلاو راقعلاو رادلا

 ( مالسإلا يف ) :م اهجوز عبتت ال يأ :ش ( هعبتت ال ةيبرح ةرفاك اهنأل ءيف هتجوزو ) :م ءاوس لوقنملا

 هنإف - هللا همحر- يعفاشلل اًقالخ ءيف ) :م ةأرملا لمح يأ :ش ( اهلمح اذكو ) :م اًنيف نوكتف :ش

 (لصفنملاك) :م هيبأل يأ :ش ( اًعبت ملسم ):م لمحلا نإ يأ :ش ( هنإ ):م يعفاشلا يأ :ش ( لوقي

 . لصفنملا دلولاك يأ :ش

 يأ :ش ( اهقرب قريف ) :م همأ ءزج يأ :ش ( اهؤزج ) :م لمحلا نأ يأ :ش ( هنأ انلو ) :م

 لحم ملسملا نكل « احبت ملسم هنأل اًملسم هريدقت :ش ( كيلمتلل لحم ملسملاو) :م همأ قرب
 امك ( هريغل اعبت ) اکلم نوکیل ملسم هنإ - هللا همحر - يعفاشلا لوق نع باوج اذه « كيلمتلل

 . هيبأ مالسإب املسم ناك نإو مألا ةيعبتب اًقيقر دلولا نوكيف ريغلا ةمأ ملسملا جوزت اذإ

 نأل يأ :ش ( هنأل ):م هريدقت لصفنملاك هلوق نع باوج :ش ( لصفنملا فالخب ) :م

 مهنأل ءيف رابكلا هدالوأو ) :م لاصفنالا دنع يأ :ش ( كلذ دنع ةيئزجلا مادعنال رح ) :م لصفنملا

 . مهيبأل :ش ( ةيعبت الو نويبرح رافك

 هالوم ىلع درمت هنأل ءيف ) :م ملسأ يذلا يمذلا ديبع نم يأ :ش ( هديبع نم لتاق نمو ) :م

 هلام نم ناك امو ):م برحلا راد لهأل يآ« :ش ( رادلا لهأل ) :م اًعبت راصو :ش ( هدي نم جرخ

 . ( هدي نأل ةعیدو وأ ناک ابصغ ءيف وهف يبرح دي يف

 اغإف هريغ ماقم ماق نأب هيلع ضرتعا :ش ( ةمرتحمب تسيل ):م يبرحلا دي يأ :ش
 ناك ملسملا عدوملا ماقم يبرحلا ماقالو « مميتلا يف ءاملا عم بارتلاك لصألا فصوب لمعي

 . يبرحلا ىلإ ارظن ال هسفن ىلإ ارظن ةمرتحم ملسملا ديك هدي نوكت نأ بجاولا

 رابتعاو ‹ يمكح اهيلع كلاملا دي مايقو ‹ يقيقح ةعيدولا ىلع عدوملا دي مايق نأب : بيجأو
 هلصأ يف لام ا نأل « ةتباث نكت مل ةمصعلاو اهعني يمكحلا رابتعابف « اهتمصع بجوأ نإ يمكحلا
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 همحر- دمحم لاقو . -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع ءيف وهف يمذ وأ ملسم دي يف ًابصغ ناك امو

 يف اوركذو . «ريبكلا ريسلا» يف فالخللا ركذ اذك : فيعضلا دبعلا لاق « ًائيف نوكي ال : -هللا

 -هللا امهمحر- دمحم لوق عم فسوي يبأ لوق «ريغصلا عماجلا» حرش

 ةقيقح هل موصعملا كلاملا دي تتبث ول نأ ةيعبتلا تبثت اغنإو « كلاملا ةمصعل ةعبات هتمصعو

 تبثي الف « ةيلصألا ةحابإلا ةهج اهضراعتي مارتحالا نودب هنأل « مارتحالا عم اًمكح وأ اًمكحو

 . كشلاب

 دمحم لاقو - هللا همحر- ةفينح يبأ دنع ءيف وهف يمذ وأ ملسم دي يف اًبصغ ناك امو ) :م

 اذك) :م - هللا همحر- فنصملا يأ :ش ( فيعضلا دبعلا لاق ): م مث :ش ( اًنيف نوكي ال : - هللا همحر-

 نيبو « ةيحان يف - هللا همحر- ةفينح يبأ نيب فالخلا ركذ ينعي :ش ( ريبكلا ريسلا يف فالخلا ركذ

 . ةيحان ىف - هللا امهمحر- دمحمو فسوي ىبأ

 :ش (-هللا امهمحر- دمحم لوق عم فسوي يبأ لوق «ريغصلا عماجلا» حرش يف اوركذو ) :م

 - هللا همحر- دمحم نيبو - هللا امهمحر- فسوي يبأو ةفنيح يبأ نيب فالخلا لعج ثيح

 همحر -ًأدمحم لعجو « ةيحان يف - هللا همحر- فسوي ابأو - هللا همحر- ةفينح ابأ لعجو

 . ةيحان يف -هللا

 سيلو ايف نوكي ال :الاقو «ةيادهلا» خسن ضعب يفو « اًنيف نوكي ال : - هللا همحر- دمحم لاقو

 . یھتنا . حیحصب كلذ

 -هللا همحر- ةفينح يبأ نيب فالخلا نوك وه وأ هل اًردصم الوأ هركذ ام حيحصلا نأ دارأ وهف

 ىلع لدي هل هدعبو «امهلاذه دعب - هللا همحر- فنصملا لوق نكلو - هللا همحر- دمحم نيبو

 . اًئيف نوكيال : الاقو « - هللا همحر- ةفينح يبأ دنع ءيف وهف لوق حيحصلا نأ

 همحر- فسوي يبأو - هللا همحر-ةفينح يبأل يأ امهل هلوق نوكي نأ لمتحي : تلق نإف

 . -هللا همحر- فسوي يبأ لوق حرش يفركذو « هلوقب هركذ ةنيرقب - هللا

 نأ ىلع لدف - هللا همحر- ةفينح يبألو يأ « لام هنأ هلو : هلوق ىف لمكألا لاق : تلق

 يذلا نأ هلك اذه لدف - هللا همحر- دمحمو - هللا همحر- فسوي ىبأل يأ امهل هلوق نم دارملا

 - فسوي يبأ نيبو - هللا همحر- ةفينح يبأ نيب يذلا فالخلا وه - هللا همحر- فنصملا هيلإ لام

 ‹«ةيادهلا» خسن ضعب يفو يزارتألا هلاق يذلا نأ اًضيأ لدو - هللا همحر- دمحمو - هللا همحر
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 حابم لام هنأ هلو . اهيف هلام اهعبتيف همالسإب ةموصعم تراص دقو سفنلل عبات لاملا نأ امهل

 مرحم هنأ الإ ءةموقتمب تسيل اهنأ ىرت الأ « مالسإلاب ةموصعم رصت مل سفنلاو ءاليتسالاب كلميف
 فالخب « مالسإلاب عفدنا دقو « هرش ضراعي ضرعتلا ةحابإو افلكم هنوكل لصألا يف ضرعتلا
 ةمصعلا تبثت ملف امكح هدي يف تسيلو < كلمتلل الحم ناكف « ناهتمالل ةضرع قلخ هنأل « لاملا

 عبات لاملا نأ (:م - هللا همحر- دمحمو - هللا همحر- فسوي يبأل يأ :ش ( امھل ( :م

 هسفن هلام عبتي يأ :ش ( اهيف هلام اهعبتيف همالسإب ةموصعم ) :م هسفن يأ :ش ( تراص دقو سفنلل

 . ةمصعلا يف

 :ش ( ءالیتسالاب كلميف حابم لام هنأ ) :م - هللا همحر- ةفينح يبألو يأ :ش ( هلو )م

 نع باوج :ش ( مالسإلاب ةموصعم رصت مل سفنلاو ) :م ةازغلل اًتيف ناكف < ءاليتسالاب كيلمت

 . ةمصحلا يف يأ ءاهيف اهلام هعبتيف مالسإلاب ةموصعم تراص دقو سفنلا عبات لاملا نإ امهلوق

 الأ) :م هلوقب كلذ حضوأو « مالسإلاب ةموصعم تراص سفنلا نأ ملسن ال انأ باوجلاريرقتو

 رادب الإ تبثت ال ةموقتملا ةمصعلا نأل :ش ( ةموقتمب تسيل ) :م سفنلا نأ يأ :ش ( اھنآ یرت

 اقالخ « اندنع ةيدلا الو صاصقلا بجي ال أطخ وأ ادمع ملسم هلتقاذإاذهلو « مالسإلا

 . - هللا همحر -يعفاشلل

 :ش (لصألا يف ضرعتلا مرحم هنأ الإ ) :م : هلوقب هيلإ راشأ هيلإ ةمصعلاب ةموصعم اهنكلو
 سيلو يبرحلاك ضرعتلا مرحت تناك ال ةموصعم نكت مل ول لاقيامع باوج ةقيقحلا يفاذه

 :ش ( اًقلكم هنوكل) :م رمألا سفن يف ينعي لصألا يف ضرعتلا مرحي هنأ باوجلا ريدقتو «كلذك

 الإ ءاقب الو « ءاقبلاب الإ اهتماقإ نم نكمتي الو . فيلكتلا ءابعأ لمحتل اًقولخم يمدآلا نوكل يأ

 . ضرعتلا ةمرحو ةمصعلاب

 ىلإ تداعف :ش ( مالسإلاب عفدنا دقو « هرش ضراعي ) :م يه اغنإ :ش ( ضرعتلا ةحابإو ) :م

 . ةموصعم اهنأ رابتعاب ال اهلصأ

 :م تاعافتنالا عاونأب :ش ( ناهتمالل ةضرع ) :ملصألا يف :ش ( قلخ هنأل ء لاما فالخب ) :م

 ةقيقح هدي يف هنوك عناملا نأل « فتنم عناملاو « ادوجوم يضتقملا ناكف :ش ( كلمتلل الحم ناكف)

 تبث ملف ) :م كلاما دي نع ةيئانب تسيل بصاغلا دي نأل :ش ( اًمكح هدي يف تسيلو ) :م اًمكحو

 . اًنيف ناكف دحأ دي يف سيل هنأك لعجيف :ش ( ةمصعلا
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 ةرورضلا نأل ‹ اهنم اولكأي الو ةمينغلا نم اوفلعي نأ زجي مل برحلا راد نم نوملسملا جرخ اذإو

 جارخإلا لبق كلذك الو « هبيصن ثروي ىتح دكأت دق قحا نألو « اهرابتعاب ةحابإلاو تعفترا دق

 نعو . مسقت مل اذإ هانعم ‹ ةمينغلا ىلإ هدر ماعط وأ فلع هعم لضف نمو « مالسإلا راد ىلإ

 صاصخخالا نأ انلو . صصلتملاب ًارابتعا دري ال هنأ هنعو « انلوق لثم -هللا همحر- يعفاشلا

 دعبو هدعب اذكف ‹ زارحإإلا لبق هب قحأ ناك هنأل « صصلتملا فالخب « تلاز دقو ةجاحلا ةرورض

 ‹ جيواحم اوناك نإ هب اوعفتناو ءاينغأ اوناك نإ هب اوقدصت ةمسقلا

 الو ةمينغلا نم ): م مهباود يأ :ش ( اوفلعي نأ زجي مل برحلا راد نم نوملسملا جرخ اذإو ) :م

 ( قحلا نألو) :م ةرورضلا رابتعاب يأ :ش ( اهرابتعاب ةحابإلاو « تعفقترا دق ةرورضلا نأل « اهنم اولكأي

 . :ش ( دكأت دق ) :م نيملسملا قح يأ :ش

 ىلإ جارخإلا لبق كلذك الو ) :م ةلاحلا هذه يف تام اذإ ينعي :ش ( هبيصن ثروي ىتح ) :م ررقتو

 . ةرورضلل :ش ( مالسإلا راد

 لاقو ‹هرصتخم يف يرودقلا ظفل اذه :ش ( ةمينغلا ىلإ هدر ماعط وأ فلع هعم لضف نمو ) :م

 ةمينغلا يأ :ش ( مسقت مل اذإ ) :م ةمينغلا ىلإ هدر يرودقلا لوق ىنعم يأ :ش ( هانعم ) :م :رضخل ا

 . درلا يفاني ال تمسق اذإ اهنأل

 لخد اذإ امك :ش ( صصلتم اب ؟رابتعا دري ال هنأ هنعو « انلوق لثم - هللا همحر- يعفاشلا نعو ) :م

 نيب اًكرتشم كلذ نوكي الف اًئيش اولاق ةراغلا ةينب مامإلا نذإ الب برحلا راد نانثالا وأ دحاولا

 . ةمينغب سيل هنأل سمخي الو هيلإ هدي تقبس حابم هنأل نيمناغلا

 نأ هريدقت فوذخم نأ ربخو ماعطلاو فلعلا صاصتحخا يأ :ش ( صاصتخالا نأ انلو ) :م

 دافأ اذه < ةرورضلا يأ :ش ( تلاز دقو ةجاحلا ةرورض ) :م هلوقو نئاك وأ لصاح صاصتخالا

 حيحص ريغ صصلتملا هسايق ينعي :ش ( صصلتملا فالخب ) :م هطخب - هللا همحر- ءالعلا يخيش

 لبق ) :مهذخأ يذلاب يأ :ش ( هب قحأ ناك ) :م صصلتملا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م قرافلا دوجول
 . نيمناغلا رئاس نم زارحالا دعب يأ :ش ( هدعب اذكف ): م مالسإلا رادب :ش ( زارحإلا

 اب اوءاج اذإ ينعي مامإلا ةمسق دعب يأ « اهتاذب ةلقتسم ةلأسم ءادتبا :ش ( ةمسقلا دعبو ) :م

 (هب اوقدصت): م مالسإلا راد يف ةمينغلا مامإلا ةمسق دعب ةمسقلا نم اوذخأ ماعط وأ فلع نم لضف

 :ش ( جیواحم اوناک نإ هب اوعفتناو ءاینغأ اوناک نإ ) :م اًمئاق ناک نإ هنیعب كلذ نم لضف اب يأ :ش

 . نيجاتحم اوناک نإ يأ

 ةجاحلاو ءاجوحلاو ةجئاحلاو « جاتحا يأ « اجوح جوحي جاح : لاقي « «برغملا» يفاذك

 . ةجئاح عمج يف جئاوح ليق ةغللا هذه ىلعو دحاو ىنعمب ةجاح
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 هتميق درت زارحإلا دعب هب اوعفتنا اوناك نإو « نيغناغلا ىلع درلا رذعتل ةطقللا مكح يف راص هنأل

 هيلع ءيش ال ريقفلاو هتميقب قدصتي ينغلاف ةمينغلا تمسق نإو « مسقي مل ناك نإ منغملا ىلإ

 اهنآکو «جيواحملا ديرد نبا ركذي ملو ةجاح عمج جاحلاو : يعمصألا نع ديرد نبا لقناذك

 اذإ لجرلا جوحأ لاقي « ايدعتمو اًمزال ءيجي جوحأ نأل « ءايلا عابشإب لعاف مسا جوحم عمج

 .هريغ هيلإ هجوحأو جاتحا

 (نيغاغلا ىلع درلا رذعتل ةطقللا مكح يف راص) :م ةمسقلا دعب لضف يذلا نأل يآ :ش (هنأل ) :م

 نإو ‹ مسقي مل ناك نإ منغملا ىلإ هتميق درت زارحإلا دعب هب اوعفتنا اوناك نإو ) :م نيقرف اوقرفت مهنأل :ش
 ريقفلا يأ :ش ( لصاألا ماقم ةميقلا مايقل هيلع ءيش ال ريقفلاو « هتميقب قدصتبي ينغلاف ةمينغلا تمسق

 ةميقلا تذخأ ىأ :ش (همكح ذخاأف) :م لصألا ماقم موقت ةميقلا نأل « هتميق نم لوانتلا هل لحي

 لاق اذكه « روكذملا ليوأت ىلع وأ «موقت ام ليوأت ىلع ةمسقلا ريمض ركذ اغإو « لصألا مكح

 . لمكألا

 مكح ذخألو همكح ذخأف يزارتألا لاقو . اًيضام العف ذخأف نوكي نأ ريدقت ىلع اذه :تلق

 ىلع هتخسن يف هللا همحر يخيش طبضو « هلبق ام ىلع فطع ًارورجم ًاردصم هلعج وهف لصألا

 .- هللا همحر - لمكألا هلاق ام
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 ةمسقلا ةيفيك يف لصف
 :لافنألا) (لوسرللو هسمخ هلل نأف > : ىلاعت هلوقل ءاهسمخ جرخيف ةمينغلا مامإلا مسقيو : لاق

 نيب اهمسق مالسلا هيلع هنأل « نيمناغلا نيب سامخألا ةعبرأ مسقيو « سمخلا ىنلتسا (١٤ةيآلا

 :الاقو .- هللا همحر - ةفينح يبأ دنع مهس لجارللو نامهس سرافلل مث « نيغاغلا

 (ةمسقلا ةيفيك يف لصف ) :م

 يف عئاشلا بيصنلا عمج نع ةرابع ةمسقلاو « مئانغلا ةمسق ةيفيك نايب يف لصف اذه يأ :ش

 نم رخآلا ددعلا يف ام ردقب نيددعلا دحأ قيرفت ةمسقلا : باسحلا لهأ ضعب لاقو . نيعم ناكم

 ‹ حاحصلا يف الإ ىتأتي ال اذهو « هيلع موسقملا داحآ ةدح ىلع موسقملا لالا قيرفت ينعي « داحآلا

 . دحاولا بيصن ةفرعم لاقي نأ حيحصلاو

 هلل ناف » :ىلاعت هلوقل اهسمخ جرخيف ةمينغلا مامإلا مسقيو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ءانثتسالا ةراعتسا « هجرخأ يأ :ش ( سمخلا ىنثتسا ( ٤١ ةيآلا : لافنألا ) 4 لوسرللو هسمخ

 نم نوكي نأ لمتحيو يكاكلا لاقو . اًظفل ال ىنعم ىنشتسا ناكف هيف هانعم « دوجأ جارخإلل

 هسفنل سمحلا هللا ىنثتسا يآ « هفطع راتخا اذإ دوعلا ىنث نم يسفنل هتيوز اذإ ءيشلا تينشتسا

 ىنعملا ثيح نم ينئتسا € هسمخ هلل نأف > : هلوق ةعيرشلا جات لاقو € هسمخ هلل نأف :  هلوقب

 نأل « كلذك انهو « هنم ىنشتسملا مكح فالخب ىنثتسملا مكح نأل وأ اومنغ ام سمخلا جارخإل

 . اقلاخم نوكيف نيماغلل نوكي نأ سامخألا ةعبرأ مكحو نيغناغلا ريغل نوكي نأ سمخلا مكح

 نيب اهمسق ) :م ايب يبنلا نأل يأ :ش ( مالسلا هيلع هنأل « نيمناغلا نيب سامخألا ةعبرأ مسقيو ) :م

 نع «همجعم »يف يناربطلا هجرخأو « نيمناغلا نيب ةمينغلا سامخأ ةعبرأ مسق ىأ :ش ( نيغناغلا

 ةمينغلا سمح اومنغف ةيرس ثعب اذإ هي هللا لوسر ناك لاق -امهنع هللا يضر - سابع نبا

 ةيآلا. € هسمخ هلل ناف ءيش نم متمنغ امنأ اوملعاو ) : ًأرق مث ةسمخ يف سمخلا كلذ برضف

 . ٤١( ةيآلا : لافنألا)

 ةوق نيمهسلا نيذه لعج مث « مهس ىبرقلا ىذلو « ًادحاو لوسرلا مهسو هللا مهس لعجف
. . ( 
 ٤ " مهريغ هيطعي ال ليبسلا نبا مهسو نيكاسملا مهسو ىماتيلا مهس لعجو « حالسلاو ليلا يف

 . مهس لجارللو « مهس ةبكارللو « نامهس سرفلل ةيقابلا مهسأ ةعبرألا لعج مث

 ( الاقو) :م رفز لاق هبو :ش ( - هللا همحر- ةفينح يبأ دنع مهس لجارللو نامهس سرافلل مث ) :م

 ةمجرت عجار « ]٠/ ۳٤١] دئاوزلا عمجم . كورتم وهو ديعس نب لشهن : هيفو يناربطلا هاور : يمثيهلا لاق ()

 ]۳٠١١۱[. يزوجلا نبا ءافعض يف لشهن



 يبنلا نأ امهنع هللا يضر رمع نبا ىور امل -هللا همحر- يعفاشلا لوق وهو مهسأ ةئالث سرافلل

 ةثالث ىلع هؤانغو .ءانغلاب قاقحتسالا نألو .امهس لجارللو مهسأ ةالث سرافلل مهسأ دي

 ام -هللا همحر- ةفينح يبألو « ريغ ال تابثلل لجارلاو تابثلاو رفلاو ركلل هنأل « لجارلا لاثمأ

 ؛ امهس لجارلاو « نيمهس سرافلا ىطعأ ةي يبنلا نأ - امهنع هللا يضر- سابع نبا ىور

 لوق وهو مهسأ ةلالث سرافلل ) :م - هللا همحر- دمحيمو - هللا همحر- فسوي وبأ يأ :ش
 نبا ىور امل ): م ملعلا لهأ رشكأو روث وبأو ثيللاو دمحأو كلامو :ش ( - هللا همحر -يعفاشلا

 ثيدحلا اذه :ش ( اًمهس لجارللو مهسأ ةئالث سرافلل مهسأ هيَ يبنلا نأ - امهنع هللا يضر -رمع

 . - هنع هللا يضر - رمع نبا نع عفان نع يئاسنلا الإ ةعامحجللا هاور

 مهسأ ةا هللا لوسر نأ اًضيأ - هنع هللا يضر - رمع نبا نع ننسلا باحصأ نع ظفل يفو

 . هسرفل نامهسو هل اًمهس مهسأ ةثالث هسرفلو لجرلل

 ءةمجعملا نيغلاب وهو « دملاو حتفلاب وهو « ةيافكلاب يأ :ش ( ءانغلاب قاقحتسالا نآألو ) :م

 ( هژانغو ) :م هتیافک تیفکو « هبانم بینیو هنع تأزجأ اذإ هانعمو « االف ينعي « كنع تينغأ لاقي

 ( ركلل ) :م سرافلا نأل يأ :ش ( هنأل لجارلا لاثمأ ةئالث ىلع ) :م هتيافك يأ « سرافلا ءانغ يأ :ش
 يف سيقلا ؤرما لاق « رارفلا ءارلا ديدشتو ءافلا حتفب :ش ( رفلاو ) :م عوجرلا ديدشتلاب ركلا :ش

 : ةريهشلا هتديصق

 لع نم ليسلا هطح رخص دوملجك ٠ اعم ربدم لبقم رفم ركم
 ( ريغ ال تابثلل لجارلاو ) :م برحلا يف تابثلل يأ :ش ( تابثلاو ) :م

 . سرافلا هب فصوي فيكو « دومحم ريغ رارفلا : تلق نإف :ش

 اوقلتالو :  ىلاعت هلوق يف روكذملا يهنلا بكتري اليك حودمم هعضوم يف رارفلا :تلق

 ٠١١(. ةيآلا : ةرقبلا ) € ةكلهتلا ىلإ مكيديأب

 ىطعأ ةَ يبنلا نآ - امهنع هللا يضر - سابع نبا ىور ام - هللا همحر - ةفينح يبألو ) :م

 بابلا يفو « سابع نبا ثيدح نم بيرغاذه :ش (اًمهس لجارلاو نيمهس سرافلا
 . يراصنألا ديزي نب عمجم نب بوقعي نب عمجم نع هننس يف دواد وبأ هاور ام :اهنم : ثيداحأ

 - دمحم نع يراصنألا ديزي نب نمحرلا دبع همع نع ركذي عمجم نب بوقعي ابأ تعمس : لاق
 اندهش :لاق نآرقلا اوؤرق نيذلا ءارقلا دحأ ناكو يراصنألا ةثراح نب عمجم - هللا همحر

 لوسر اهمسقف ةيبيدحلا لهآ ىلع ربيخ تمسقف : لاق نأ ىلإ . . . . ب هللا لوسر عم ةيبيدحلا

 ]۲۸٠٤[. داهحلا يف ةجام نبا ء[١١١١] ريسلا يف يذمرتلا « [۲۷۳۳] يزاغملا يف دواد وبآ (۱)
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 ىطعأف « سراف ةئامثالث مهيف «ةئامسمخو املأ شيجلا ناكف امهس رشع ةينامث ىلع ةي هللا

 . اًمهس هبحاص ىطعأو نيمهس سرفلا

 هبحاص ىطعأو « نيمهس سرفلا ىطعأف سراف يتئام اوناك نإ مهو اذهو : دواد وبأ لاق

 ةثالث سرافلا ىطعأ -مالسلا هيلع- هنأ - امهنع هللا يضر -رمع نبا ثيدحو : لاق" اًمهس

 . هيلع لمعلاو «حصأ مهسأ

 . فرعي الو « عمجم نب بوقعي لاحب لهجلا ثيدحلا اذه ةلعو : هباتك يف ناطقلا نبا لاقو

 ةخبس هل لاقي هل سرف ىلع ردب موي ناك هنأ ورمع نب دادقم ىلإ هدانسإب يناربطلا هاور ام :اهنمو

 يف يدقاولا رمع نب دمحم هدانسإ يفو «" مهس هلو دحاو مهس هسرفل ةي يبنلا هل مهسأف

 اَ هللا لوسر باصأ : تلاق - اهنع هللا يضر - ةشئاع نع ةورع نع لافنألا ةروس يف هريسفت

 لجارلاو نيمهس سرافلا ىطعأف نيملسملا نيب مسق مث اهنم سمخلا جرخأف قلطصملا ينب ايابس
 . اًمهس

 نبا ثيدح يف امهو ةي يبنلا لعف ضراعتف يأ :ش ( هلوق ىلإ عجريف هالعف ضراعتف ) :م

 - هللا همحر - فسوي يبأل - هللا همحر - فنصملا هب جتحا يذلا - امهنع هللا يضر - رمع

 «- هنع هللا ىضر - ةفينح ىبأل روكذملا سابع نبا ثيدحو « اًمنآ روكذملا - هللا همحر- دمحمو

 انركذ امك لصأ هل سيل - امهنع هللا يضر - سابع نبا ثيدح « ةضراعملا هذه ام يرعش تيلو

 . اذه نع

 - سابع نبا ثيدحب - هللا همحر- ةفينح يبأل لالدتسالا ةقيرطو :لمكألا لاق

 حيجرتلا رذعت اضراعت اذإ نيليلدلا نأ لصألا نإف « لوصألا دعاوقل ةفلاخم - هنع هللا يضر

 كلسملاو هلوق ىلإ عجريف هالعف ضراعتف لاق وهو « هلبق ام ىلإ ال هدعب ام ىلإ راصي قيفوتلاو

 . ىوقأ لوقلا نأل هلوقب لدتسي نأ هلثم يف دوهعملا

 هلوق نايب لجأل اذه :ش ( مهس لجارللو نامهس سرافلل : -مالسلا هيلع- لاق دقو ) :م

 اذه ظفلو ةبيش يبأ نبا ىلإ هازع نم أطخأ دقو «ًادج بيرغ ثيدحلااذهو هلوق ىلإ عجريف

 فيعض ١ يف ينابلألا خيشلا ةليضف هفعضو ]۲۷۳١[ امهس هل مهسأ نميف باب -يزاغملا باتك يف دواد وبأ ()
 . ]٥۸۷[ «دواد يبأ ننس

 يف يدقاولا ةمجرت عجار . )٥/ ۳٤١( دئاوزلا عمجم فيعض وهو يدقاولا هيفو يناربطلا هاور : يمشيهلا لاق (۲)

 ۳١۱۳۷[. ] يزوجلا نبا ءافعض
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 ‹دحاو سنج نم رفلاو ركلا نألو « هريغ ةياور تحج رت هاتياور تضراعت اذإو ءامهس

 - امهنع هللا يضر - رمع نبا نع يور دقو فيك ) :ماذه دعب هركذ يذلا رمع ثيدح يف ثيدحلا

 - دمحمو- هللا همحر- فسوي يبأل جتحي فيكو يأ :ش ( نيمهس سرافلل مسق ةَ يبنلا نأ

 مهسأ ةثالث سرافلل مهسأ -مالسلا هيلع- يبنلا نأ هنع هللا يضر - رمع نبا ثيدحب -هللا همحر

 .اًمهس لجارللو
 مسق -مالسلا هيلع -يبنلا نأ اًضيأ - هنع هللا يضر -رمع نبا نع يور دق هنأ لاحلاو

 هللا ديبع انثدح لاق ريم نباو ةماسأ وبأ انثدح ؛هفنصم» يف ةبيش يبأ نبا هاور « نيمهس سرافلل

 :م نيمهس سرافلل لعج ب هللا لوسر نأ -مهنع هللا يضر -رمع نباو يبأ نع عفان نع

 ركب وبأ لاقو «هننس» يف “ ينطقرادلا هاور ةبيش يبأ نبا قيرط نمو :ش ( اًمهس لجارللو)

 . ةبيش يبأ نبا دنع مهو يدنعاذه يروباسينلا

 كلذكو ءاذه فالخ ريغ نبا نع هوور امهريغو رشب نب نمحرلا دبعو لبنح نب دمحأ نأل
 . مهس ةثالث سرافلل مهسأ هنأ ينعي ىنعملا اذه فالح ةماسأ يبأ نع هريغو ةمارك نبا هاور

 لاق :ش ( هريغ ةياور تحجرت ) :م رمع نبا اتياور يأ :ش ( هاتياور تضراعت اذإو ) :م

 هلوق : «ةياهنلا» بحاص لاقو . اهب لمعيف ضراعملا نع سابع نبا ةياور تملس نإ : يزارتألا

 يبأ ةياورو « امهبهذم قفو ىلع هنع امهتياور يهو « رمع نبا اتياور يآ « هاتياور تضراعت اذإو
 . هبهذم قفو ىلع اًضيأ - هللا همحر- ةفينح

 هلوق ىنعمو لاق مث -امهنع هللا يضر - سابع نبا وهو هريغ ةياور يأ تحجرت :هلوق

 ‹ حجرملا نم دبال عجرملل نأل « اهب لمعيف ةضراعملا نع سابع نبا ةياور ملس يأ «حجرت
 . ىهتنا ةحجرم حلصت ال ضراعتلاب ظفاحتلا دعب - امهنع هللا يضر -رمع نبا ةياورو

 ةياورلل وه حيحصلا نأل « -امهنع هللا يضر -رمع نبا يتياور يف ًالصأ ةضراعم ال :تلق

 اميف ةحصلا ىلع ةتباث ريغ ىهو نيمهس اهيف يتلا اهضراعت فيك سرافلل مهسأ ةثالث اهيف يتلا

 نع تملس سابع نبا ةياور نإ : حارشلا نم هعبت نمو ةياهنلا بحاص لوقي فيكو «انركذ
 مهعوجر مدعو « ليلعتلا ةفآ نم هلك اذهو « انركذامك حصي مل هنأ لاحلاو اهب لمعيف ةضراعملا

 . ثيداحألا كرادم ىلإ

 ريغ هنأل « هتاذلال ركلل لحي اغنإ رفلا نأل :ش ( دحاو سنج نم رفلاو ركلا نألو ) :م

 ٠١٠١/٤[. ]ريسلا يف ينطقرادلا (۱)



 هتفرعم رذعتل ةدايزلا رادقم رابتعا رذعت هنألو «مهسب هيلع لضفيف لجارلا ءانغ يلثم هؤانغ نوکیف

 ناكف دحاو ببس لجارللو « سرفلاو سفنلا : ناببس سرافللو « رهاظ ببس ىلع مكحلا راديف

 مهسي : -هللا همحر-فسوي وبأ لاقو . دحاو سرفل الإ مهسي الو . هفعض ىلع هقاقحتسا

 . رخآلا ىلإ جاتحيف ايعي دق دحاولا نالو « نيسرفل مهسأ هيي يبنلا نأ يور امل نيسرفل

 رفلا نوكيالو « ًادحاو اعون اناكف «ركلا لجأل ناك ام هنم نسحتسملا انو « هسفت يف نسحتسم
 :ش ( مهسب هيلع لضفيف لجارلا ءانغ يلثم ) :م سرافلا ءانغ ىأ :ش ( هؤانغ نوكيف ) :م رخآ اعون

 هيفو « مهس ىطعيف هسفن لجارلا يفو ‹ نيمهس ىطعيف هسرفو هسفن سرافلا يف ءانخلا ببس نأل
 ۰ . ةيعرشلا تاردقملا يف هل لخدم ال يأرلا نأل « لمأت

 رمأ ةدايزلا رادقم نأل :ش ( ةدايزلا رادقم رابتعا رذعت ) :م نأشلا نألو يأ :ش ( هنألو ) :م

 يف هنأشب كوكشم مهنم لكو « نيفصلا ءاقتلا دنع ةلتاقملاو ةقباسملا دنع رهظي امنإ كلملا نأل « يفخ

 ببس ىلع مكحلا راديف ) :م ةدايزلا رادقم ةفرعم رذعتل يأ :ش ( هتفرعم رذعنل ) :م تقولا كلذ

 سفنلا ناببس سرافللو ) :م. رارسألا يف راش هيلإ الجار هنوكو اسراف هنوك درجم وهو :ش ( رهاظ
 :ش ( هفعض ىلع ) :م سرافلا قاقحتسا يأ :ش ( هقاقحتسا ناکف دحاو ببس لجارللو ‹ سرفلاو

 سرفل الإ مهسي الو ) :م ًامهس لجارلاو نيمهس سرافلا ىطعيف لجارلا قاقحتسا فعض ىلع يآ

 .دحأ فالخ ركذي ملو يرودقلا ظفل اذه :ش ( دحاو

 لاقو :ش ( نيسرفل مهسي :- هللا همحر- فسوي وبأ لاقو ) :م : -هللا همحر -فنصملا لاقو

 -هللا همحر- دمحمو-هللا همحر- ةفينح يبأ لوق ىرودقلا هركذ يذلا اذه عطقألا حرش يف

 هبو ‹«نيسرفل مهسي : - هللا همحر- فسوي وبأ لاقو - هللا همحر- نسحلاو-هللا همحر-رفزو
 . - هللا همحر - يعفاشلا لاق - هللا همحر- ةفينح يبأ لوقبو « دمحأ لاق

 - فسوي يبأ نعو « ةياورلا رهاظ يف دحاو سرفل الإ مهسيالو : يواحطلا حرش يفو

 ثيدحلا اذه :ش ( نيسرفل مهسأ ايب يبنلا نأ يور امل ):م نيسرفل مهسي : لاق هنأ - هللا همحر

 نب برح وب ينثدح برح نب يلع انثدح دامح نب ميهاربإ انثدح : « هننسا يف ينطقرادلا هاور

 هدج نع هيبآ نع رمع يبأ نب نمحرلا دبع نب هللا دبع نع حلاص نب دمحم نع نسحلا نبا دمحم
 اًمهس يلو مهسأ ةعبرأ يسرفل ةي هللا لوسر مهسأ : لاق نصحم نب ورمع نب رشب رمع يبأ

 ۳ أ ةسمحخ تذحخأف

 یأ :ش ( جاتحیف ) :م بعتي دق دحاولا سرفلا نألو يأ :ش ( ايعي دق دحاولا نالو ) :م

 . رخآلا سرفلا ىلإ يأ :ش ( رخآلا ىلإ ) :م هبحاص

 )٠١٤/٤(. ريسلا باتك - ننسلا يف ينطقرادلا (۱)
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 ال لاتقلا نألو « دحاو سرفل الإ هَ هللا لوسر مهسي ملو نيسرف داق سوأ نب ءاربلا نأ امهلو

 «دحاول مهسيف امهيلع لاتقلا ىلإ ايضفم رهاظلا ببسلا نوكي الف ةدحاو ةعفد نيسرقب ققحتي

 - عوكألا نب ةملس ىطعأ امك ليفنتلا ىلع لومحم هاور امو ‹ سارفأ ةثالثل مهسي ال اذهلو

 لجار وهو نيمهس- هنع هللا يضر

 رهاظلا هجو وهو - هللا همحر - دمحمو - هللا همحر - ةفينح يبألو ىأ :ش ( امهلو ) :م

 ثيدحلااذه :ش (دحاو سرفل الإ دا هللا لوسر مهسي ملو نيسرف داق سوأ نب ءاربلا نأ ) :م

 نيرق نب يلع یور لاقف هتمجرت يف ةباحصلا باتك يف رذنم نبا هرکذ امک هسکع ءاج لب « بیرغ
 نع ةعصفص يبأ نب نمحرلا دبع نع ةعصفص نب دمحم نب بوقعي نع نيدملا رمع نب دمحم نع
 . مهسأ ةسمخ هل -مالسلا هيلع -برضو نيسرف اي يبنلا عم داق هنأ سوأ نب ءاربلا

 ىلع - هللا همحر - فنصملا هركذ يذلا ثيدحلاب امهل لالدتسالا حصي ال كلذك ناك اذإف

 لجارللو نامهس سرافلل : لاق ةي يبنلا نأ يور اب امهل ىزارتألا لدتسا اذهلو ىفخيال ام

 هيلع- هلعف يتياور نيب ينعي ءًاوخل ضراعتلا عوقو نيليلدلا لصاحو: لمكألا لاقو . مهس

 : هلوقب سايقلا وهو امهدعب ام ىلإ عوجرلاو -مالسلا

 الف) :م دحاو سرف ىلع الإ ققحتي الو :ش ( ةدحاو ةعفد نيسرفب ققحتي ال لاتقلا نألو (:م

 ىلع يأ :ش ( امهيلع لاتقلا ىلإ اًيضفم ) :م بردلا ةرواجم وهو :ش ( رهاظلا ببسلا نوكي

 لجألو يآ :ش ( اذهلو ) :م دحاو سرفل يأ :ش ( دحاول مهسيف ) :م كلذك ناك اذإف «نيسرفلا

 ال) :م نيسرفلا ىلع لاتقلا ىلإ ايضفم رهاظلا ببسلا نوك مدعو « نيسرف ىلع لاتقلا ققحت مدع

 :م -هللا همحر -فسوي وبأ هاور امو يأ :ش ( هاور امو ) :م عامجإلاب :ش ( سارفآ ةثالثل مهسي

 ال ةضراعملاب طقس امل هاور ام نأل « ليلدلا ةيوقت يف راهظتسا اذه :ش ( ليفنتلا ىلع لومحم)

 . ىهتنا « هل ليوأت وأ هنع باوج ىلإ جاتحي

 هلمأت نم ليلدلا ةوق يف راهظتسالا يتأي نيآ نمف « ةضراعم كانه زيمت ام نأ انركذ ذق : تلق

 . يردي

 ثيدحلا اذه :ش ( لجار وهو نيمهس - هنع هللا يضر - عوكألا نب ةملس ىطعأ امك ) :م

 هيفو « عوكألا نب ةملس هببأ نع ةملسم نب سايإ نع ةيبيدحلا ةعيب يف ًالوطم ملسم هجرخأ
 نيمهس هل ىطعأ مث «« ةملس انلاجر ريخو « ةداتق وبأ مويلا انناسرف ريخ» : ةي هللا لوسر لاق : لاق

 هاور ام ليفنتلا ىلع لومحم هلوق ىلع نكلو اعيمج يل امهعيمجف لجارلل امهسو سرافلل اًمهس

 . (هحیحصا يف نابح نبا

 ال لجارلل امهس ةئ هللا لوسر هاطعأف الجار ةازغلا كلت يف عوكألا نب ةملس ناك : لاقو
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 : ىلاعت هللا لاق « باتكلا يف ليخلا سنج ىلإ فاضم باهرإلا نأل ؛ ءاوس قاتعلاو نيذاربلاو

 ‹ (٠٠ةيآلا : لافنألا)(مكودعو هللا ودع هب نوبهرت ليخلا طابر نمو#

 ءاطعأ نوكي نأ نود -مالسلا هيلع- هسمخ سمخ نم اضيأ سرافلا مهس هاطعأ انإو « هقحتسي

 ناك يذلا همهس نم هاطعأ : يدهم نبا نمحرلا دبع لاق : ديبع وبأ لاقو « نيملسملا ماهس نم

 . هب احابم

 عمجلاو «سرافلا فالخ لجارلا يرهوجلا لاق « لجار عمج ميجلا ديدشتب انتلاجر هلوق

 لثم لاجرو ىلجر عمج لجارلا اًضيآ نالجرلاو لاجرو ةلاجرو « بحصو بحاص لثم لجر

 ودع ودعي ناك هنأ يورو نيروهشملا ةامرلا نم ةملس ناك : ينتفلا لاقو . نالجعو ىلجع

 . سرفلا

 مهسيالو هيف همامتو هرصتخم يف يرودقلا ظفل اذه :ش ( ءاوس قاتعلاو نيذاربلاو ) :م

 هعمجو نذوكلا وهو نوذرب عمج نيذاربلاو « - هللا همحر - فنصملا هركذي ملو لغب الو ةلجارل
 . مجعلا ليخ يهو نذاوك

 رسكب قاتعلاو . هنم نوذربلا قاقتشاو « لقثأ اذإ هتنذرب لجرلا نوذرب :“ لمجملا »يف لاق

 لاقو . يبرعلا ليخلا مارك قاتعلاو « برك يأ « قتع عمج قوف نم ةانثم ا ءاتلا فيفختو نيعلا

 نيجهلاو نوذربلاو « بيجنلاو يبرعلا سرفلا يوتسيو : يواحطلا حرش يف يباجيبسألا مامإلا

 يف ءاوس لجارلاو وهف رامح وأ لغب وأ لمج هل ناك نمامأو . ليخلا مسا هيلع عقي ام امهريغو
 . نيذاربلل مهسي ال لاق نم سانلا نمو « عطقألا حرش

 لاقو « دحاو مهس نيجهللو مهس فرقملل مهسيو نيذربلل مهسي ال: يعازوألا لاق :تلق

 ةياور يف « ناتياور - هللا همحر - فسوي يبأ نعو .دحاو مهس يبرعلا ىدع امل مهسي : دمحأ

 نيمهس يبرعلل ىطعأ ةي يبنلا نأ لوحكم ىورو . دمحأ لوق لثم ةياور يفو « ةماعلا لوق لثم

 . مهب لصحي ال باهرإلا نأل « قافتالاب لغبللو ةلجارل مهسي الو اًمهس نيجهللو

 نإ هنعو . سرف مهس هل مهسي دمحأ نع « ءاملعلا دنع هل مهسي ال ريعب ىلع ىزغ نمو

 . نذاوكلا نم همأو ايبرع هوبأ نوكي ام سرفلاو دحاو مهس هل مهسي هيلع یزغو سرف نع زجع

 يذلا سانلا نم نيجهلا ةرهمحلا ىفو . ىبرعلا نم همأو نذاوكلا نم هوبأ نوكي ام نيجهلاو

 ا . ةمأ همأ

 يف ليحلا سنج ىلإ فاضم ) :م اهركذن يتلا ةيآلا يف روكذملا :ش ( باهرإلا نأل ) :م

 ‹ ٠٠( ةيآلا : لافنألا) ( مكودعو هللا ودع هب نوبهرت ليخلا طابر نمو > : ىلاعت هللا لاق «باتكلا
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 ناك نإ يبرعلا نالو . ًادحاو اًقالطإ فرقملاو نيجهلاو قاتعلاو نيذاربلا ىلع قلطني ليخلا مساو

 .ايوتساف ةربتعم ةعفنم امهنم دحا لك يفف « افطع نيلأو ربصأ نوذربلاف ىوقأ برهلاو بلطلا يف

 اسرف یرتشاف الجار لخد نمو . ناسرفلا مهس ق قحتسا هسرف قفنف اسراف برحلا راد لخد نمو

 نبا یور اهو « نیامفلا يف هکع یلع -هللا همحر- يعفاشلا باوجو . لجار مهس قحتسا

 . ناسرفلا مهس قحتسي ب هنأ يناثلا لصفلا يف -هللا همحر- ةفينح يبأ نع كرابملا

 ليخلا ظفل نأ دارأ :ش ( ًادحاو اًقالطإ فرقملاو نيجهلاو قاتعلاو نيذاربلا ىلع قلطنب ليخلا مساو

 . فرقملاو نيجهلا ريغب نآلا ىضمو « اهنيب قرف ريغ نم عاونألا هذه لمشي قلطأ اذإ ةغللا بسحب

 نيعلا حتفب :ش ( اقطع نيلأو ربصأ نوذربلاف ىوقأ برهلاو بلطلا يف ناك نإ يبرعلا نألو ) :م

 ىنعم : يكاكلا لاق . هيف أطب ريغ نم فطعني فاطعنالا دارأ اذإ ينعي « اًفاطعنا يأ « اهرسكو

 فطعلاو « هتهج نع هتددرو هتينث اذإ اًمقطع هفطعأ ءىشلا فطع نم فطعلا : تلق

 . باودلاو ناسنأإإلا نم ةيحانلا

 يتلا ىهو :ش ( ةربتعم ةعفنم ):م نوذربلاو يبرعلا نم يأ :ش ( امهنم دحاو لك يفف ) :م

 . فالتخالا ىلع مهسألا نم قاقحتسالا يف نوذربلاو يبرعلا ىأ :ش ( ايوتساف) :مانركذ

 :م كله ىآ :ش ( هسرف قفنف ) :م اسراف هنوک لاح يآ :ش ( اسراف برحلا راد لخد نمو ) :م

 يف هسرف مهس طقس هراعأ وأ هرجأ وأ ملسو هبهو وأ هسرف عاب اذإ الإ :ش ( ناسرفلا مهس قحتسا)

 . سراف مهس هل نأ - هللا همحر - ةفينح يبأ نع نسحلا ىورو . ةياورلا رهاظ

 :ش ( لجار مهس قحتسا اًسرف یرتشاف ) :م الجر هنوک لاح یأ :ش ( الجار لخد نمو ) :م

 « لجار مهس هلف اسراف لتاقو الجار لحد امدعب رجأتسا وأ راعتسا وأ ثور وأ هل بهو اذإ اذكو

 هلوخد هدنع ریتعی ال ينعي :ش ( نیلصفلا يف هسکع ىلع - هللا همحر- يعفاشلا باوجو ) :م

 ‹ ةعقولادوهش دنع الجار وأ اًسراف هنوك هدنع ربتعملاو « الجار هلوخد الو اًسراف برحلا راد

 . ىلوألاب لاتقلا مامت دعبو برحلا يضقت دنع : هنع هاورو

 نبا یور ) :م - هللا همحر - يعفاشلا باوج لثم يأ :ش ( اذکهو ) :م دمحأو كلام لاق

 قحتسي هنأ ) :م اسراف لتاقف اًسرف ىرتشاف الجار برحلا راد لخد اذإ ينعي :ش ( يناثلا لصفلا

 كلذ سيلو «هنع كرابملا نبا ةياور ىلع اًضيأ - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع :ش ( ناسرفلا مهس
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 رهقلا وه ببسلا نأ هل . برحلا ءاضقنا لاح هدنعو ةزواجلا ةلاح اندنع ربتغملا نأ للصأحلاو
 قيلعتو ‹ تيبلا نم جورخلاك ببسلا ىلإ ةليسو ةزواجملاو « هدنع صخ شل لا لاح رستعبش رف لاتقلاو

 قلعي رسعت وأ رذعت ولو « هيلع فوقولا ناكم ىلع لدي لاتقلاب ماكحألا

 . هنع ةياورلا رهاظب

 نآ) :م - هللا همحر - يعفاشلا نيبو اننيب يذلا فالخلا اذه نايب نم يأ :ش ( لصاحلاو ) :م

 ءاهقفلا دنع ةلأسملا ةرهشل قلطأ هنأ الإ « بردلا ةزواجم يأ :ش ( ةزواجملا ةلاح اندنع ربتعملا

 مورلا لخدم نم لخدم لك ىلعو ةكسلا ىلع عساولا بابلا بردلا : ليلخلا لاق « نيرخأتملاو

 . «برغملا» ىف اذك « اهب درو نم بردو

 دارملاو «ههبشأ ام كلذكو ‹« بردلا نم قئاضم نم قيضملا بردلا : «بدألا ناويد» يف لاق

 اذِإو 0 برحلا راد لخد يزاغلا هزواج اذإف «مالسإلا رادو برحلا راد نيب يذلا خزربلا وه هيف انه

 . مالسإلا راد لحد رفاكلا زواج

 يأ :ش ( هل . برحلا ءاضقنا لاح ) :م ربتعملا - هللا همحر - يعفاشلا دنع يأ :ش ( هدنعو ) :م

 لاتقلاو رهقلا وه ) :م ةمينغلا قاقحتسا ببس يأ :ش ( ببسلا نأ ) :م- هللا همحر - يعفاشلل

 لاح ةزواجم يأ :ش ( ةزواجملاو ) :م الجار وأ اسراف لاتقلا دنع يأ :ش ( هدنع صخشلا لاح ربتعيف

 . برحلا

 ديعي اًببس اهنوكل ةزواجملا ربتعي ال هنأ هلاح :ش ( ببسلا ىلإ ةليسو ) :م انبهذمل درلا هب دارأو

 . ةليسولا هذه يف كلذك الجار وأ اسراف هنوك نم يراغلا لاح رابتعا

 لاتقلا نأ انباحصأ ةهج نم لاقي ال عنملا قيرطب باوج اذه :ش ( لاتقلاب ماكحألا قيلعتو ) :م

 ال لوقن نأب باوجل ا اذه ريرقتو هماقم ةزواجملا وهو رهاظلا ببسلا ماقيف « هيلع فقوي ال يفخ رمأ
 . هيلع فقوي ال فیكو هيلع فقوي ال هنأ ملسن

 :م يمذلاو دبعلاو ةأرملا كلذكو « لتاق اذإ يبصلل خضرلا ءاطعإك لاتقلاب ماكحألا قيلعتو

 . مکح هب قلعتي مل هيلع فقوي مل ولف :ش ( هيلع فوقولا ناکم ىلع لدب)

 نأ انملس - هللا همحر - يعفاشلا لوقي نأب ميلستلا قيرطب باوج اذه :ش ( رذعت ولو ) :م

 ىلع فوقولا يأ « رذعت ولو هلوق ىنعم وهو « متلقاملثم رسعتمو رذعتم لاتقلا ىلع فوقولا

 . كلذ وحن وأ رطم يف وأ ليللا يف نوكي نأب لاتقلا

 :م فوقولا يأ :ش ( قلعي ) :م ذئنيحف هسفنب ًالوغشم دحاو لك ناك نأب :ش ( رسعت وأ ) :م
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 ‹ اهب فوخلا مهقحلبي هنأل؛ لانق اهسفن ةزواجملا نأ انلو . لاتقلا ىلإ برقأ هنأل ‹ ةعقولا دوهشب

 ىلع اذكو ‹ رسعتم لاتقلا ةقيقح ىلع فوقولا نألو ‹ اهب ربتعم الو ماودلا ةلاح اهدعب لاحلاو

 اذإ ارهاظ هيلإ يضفملا ببسلا وه ذإ هماقم ةزواجملا ماقتف « نيفصلا ءاقتلا لاح هنأل ةعقولا دوهش

 . الجار وأ ناك اسراف ةزواجملا ةلاحب صخشلا لاح ربتعيف لاتقلا دصق ىلع ناك

 :م ةعقولا دوهش نأل يأ :ش ( هنأل ) :م فوقولا ماقم ةعقولا دوهش ميقأ ينعي :ش ( ةعقولا دوهشب)

 ةروص يهو ةعقولا دوهشب الجار وأ اًسراف هنوك قلعتف ةزواجملا نم :ش ( لاققلا ىلإ برقأ)

 . برحلا

 يأ :ش ( اهب فوخلا مهقحلي هنأل لاتق اهسفن ) :م بردلا ةزواجم ىأ :ش ( ةزواجملا نأ انلو ) :م

 ‹«فوخ ودعلل هب عقي لعفل مسا لاتقلا نأل « بردلا ةزواجم فوخل رافكلا قحلي هنأ نأشلا نأل

 دعب یأ :ش ( اهدعب لاحلاو) :م ًالاتق ناكف « ةبهرلاو فوخلا مهل لصحي بردلا ركسعلا ةزواجمجبو

 . لاتقلا ماود يأ :ش ( ماودلا ةلاح ) :م ةزواجملا

 « لاتقلا ماودب مكحلا قلعت نكي ' 'و « عامجإلاب ماودلا ةلاح ىأ :ش ( اهب ربتعم الو ) :م

 يف اًصوصحخ قئاضملا ضعب يف لزي نأ هل دب ال هنأل « اًمئاد اًسراف لتاقي نأ هنكمي ال سرافلا نأل

 . رحبلا يف وأ نصحلا يف وأ ةرجشلا

 لك لاح هسفنب هبقاري نأ هنكيي ال مامإلا نأل :ش ( رسعتم لاتقلا ةقيقح ىلع فوقولا نألو ) :م

 ‹ لتاقي مل نمو لتاق نم هربخي هلوقب قثي الدع لوي نأب هبثانب اذکو « لتاقي مل وأ لتاق هنأ دحأ
 نأ اًضيأ دنجلا نم دحاو لك رابخإ ربتعي الو « اًميظع اجرح دحاو لك ىلع لدعلا ةماقإ يف نأل

 . عقنلا رحب هيف مهنم نأل « لتاق هبحاص

 :ش ( نرفصلا ءاقتلا لاح هنأل ‹ ةعقولا دوهش ىلع ) :م فوقولا رسعتي :ش (اذكو ) :م

 ماقتف) :م كلذك رمألا ناك اذإف « ىنعمل ا اذهب اًبيرق اًببس هنوك ىلإ تفتلي ملف برحل اب لاعتشالاو

 هيلإ يضفملا ببسلا وه ذإ ):م لاتقلا ماقم يآ :ش ( هماقم ) :م بردلا ةزواجم يأ :ش (ةزواجملا

 ماقم رفسلا ميقأ امك رهاظلا بسحب لاتقلا ىلإ ىعادلا ببسلا وه ةزواجلا مايق نأل يأ :ش (ارهاظ

 لاح ربتعملا ناكف ‹ ةرهاصملا ةمرح يف ءطولا ماقم حاكنلاو « ثدحلا ماقم مونلاو « ةقشملا

 وهاذه نأل :ش ( لاتقلا دصق ىلع ) :م هزواجت :ش ( ناك اذإ ) :م يكل لاتقلا لاح ال ةزواجملا

 . لصألا

 لاح بردلا ةزواجم يأ :ش ( ةزواجلا ةلاحب صخشلا لاح ربتعيف ) :م كلذك رمألا ناك اذإف

 هدوجو الب ءيشلا قاقحتسا نأ لوألا نأل ءاوس انه اهو :ش ( ًالجار وأ ناک اًتسراف ) :م هنوک

 نأ يناثلا لاؤسلا . قاقحتسالا تبثي فيكف « مودعم ةزواجملا لاح ةمينغلا وهو قحتسملاو «لاحم
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 مث اسراف لخد ولو « قافتالاب ناسرفلا مهس قحتسي ناكملا قيضل الجار لتاقو اسراف لخد ولو

 مهس قحتسي -هللا امهمحر- ةفينح يبأ نع نسحلا ةياور يفف نهر وأ رجأ وأ بهو وأ هسرف عاب
 هذه ىلع مادقإلا نأل . ةلاجرلا مهس قحتسي ةياورلا رهاظ يفو « ةزواجملل ًارابتعا ناسرفلا

 طقس مل غارفلا دعب هعاب ولو . اسراف لاتقلا ةزواجملاب هدصق نم نكي مل هنآ ىلع لدي تافرصتلا

 ىلع لدي هعيب نأل . طقسي هنأ حصألاو . ضعبلا دنع لاتقلا ةلاح يف عاب نإ اذكو ءناسرفلا مهس

 الو نونجم الو يبص الو ةأرما الو كولممل مهسي الو « هترغ رظتني نأ الإ هيف ةراجتلا هضرغ نأ

 مهل خضري نکلو « يمذ

 ‹ ةزواجملا لاح لاتقلاوهو ةلعلا روصتي ال انه اهو ةلعلا نم روصت اذإ ةلعلا ماقم ماقي انإ ببسلا

 . لاحم ةعقولا دوهش نودب لاتقلا نأل

 قحلا توبث وأ ةمينغلا يف كلملا توبث قاقحتسالا نم دارملا سيل هنأ : لوألا نع باوجلا

 .هريغ نم ةمينغلاب صخأ صخشلا نوك هب دارملا « لاحلا يف ةازغلل اهيف

 هنأل ‹ روصتم ةزواجملا دنع نيفصلا ءاقتلاو ةعقولا دوهشل لاتقلا نأ : ىناثلا نع باوجلاو

 ناك اذإ هنأل « لاحلا يف اتباث ريغلا كلذ نوكي ال نأ هريغ ماقم ءيشلا ةماقإ طرشو « تباشب سيل

 . هماقم رخآ ءيش ماقي فيك اتباث

 قافتاب يأ :ش ( قافتالاب ناسرفلا مهس قحتسي ناكملا قيضل الجار لتاقو اسراف لخد ولو ) :م

 يفف « نهر وأ رجأ وأ بهو وأ هسرف عاب مث اسراف لخد ولو ) :م - هللا همحر -يعفاشلا نيبو اننيب

 نع يأ :ش ( ةزواجملل ارابتعا ناسرفلا مهس قحتسي - هللا امهمحر- ةفينح يبأ نع نسحلا ةياور
 يهو :ش ( تافرصتلا هذه ىلع مادقإلا نأل « ةلاجرلا مهس قحتسي ةياورلا رهاظ يفو ) :م بردلا

 دعب هعاب ولو اًتسراف لاقلا ةزواجملاب هدصق نم نكي مل هنأ ىلع لدي ):م نهرلاو ةراجإلاو ةبهلاو عيبلا

 طقسپ مل اذکو يأ :ش ( اذكو ‹ ناسرفلا مهس طقسي مل ) :م لاتقلا نم غارفلا دعب يأ :ش ( غارفلا

 دنع هعيب نأل « انخياشم ضعب دنع يأ :ش ( ضعبلا دنع لاتقلا ةلاح يف عاب نإ ) :م ناسرفلا مهس

 قوف حورلا نأل ءلاملا هليصحتل هل برحلا يف هآر يأرل هعاب اغنإ هنأ ىلع لد حورلا ةرطاخم نامز

 . لاملا

 يأ :ش ( هترغ رظتني نأ الإ هيف ةراجتلا هضرغ نأ ىلع لدي هعيب نأل ‹ طقسي هنأ حصألاو (:م

 ناسنإلا نأل « رظن هيف : يزارتألا لاقو « هسرف ةرغ يأ « هللا همحر يخيش لاق « سرفلا ةرغ

 . ضعبلا لوق حصألا لاق اذهلو « هحور ىلع لاملا راتخي ال ةلاحلا كلت ليبس يف لتاقما

 داضلاب :ش ( مهل خضري نكلو ‹« يمذ الو نونجم الو يبص الو ةآرما الو كولممل مهسي الو (:م

 :م خضرلا مسالاو « ريثك نم اليلق هاطعأ اذإ هلام نم نالفل نالف خضر نم « نيتمجعملا ءاخلاو
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 ‹ ديبعلاو نايبصلاو ءاسنلل مهسي ال ناك مالسلا هيلع هنأ يور ال « مامإلا یری ام بسح ىلع

 . مهل خضرب ناک نکلو
 مهسي ال ناک) م ا يبنلا ن يأ :ش ( - مالسلا هيلع- هنأ يور امل « مامإلا ىري ام بسح یلع)

 . ) مهل خضري ناك نكلو « ديبعلاو نايبصلاو ءاسنلل

 ءاسنلاو ديبعلل مهسي ال ناك هنأ اهب يبنلا نع ةريره يبأ نع يور دقو :يزارتألا لاقو

 . ىهتنا « خضريو « نايبصلاو

 بتك لاق زمره نب ديزي نع ملسم جرحأو . هلاح نيبي ملو ثيدحلا اذه جرخ نم نيبي ملو

 ؟ امهل مسقي له منم ا نارضحي ةأرملاو دبعلا نع هلأسي سابع نبا ىلإ يرودقلا رماع نب ةدجحب
 دبعلاو ةأرملا نع هلأسو هيلإ بتكف : ظفل يفو . ايذحي نأ الإ ؛ ءيش امهل سيل نأ : هيلإ بتكف

 نم ايذحي نأ الإ « مولعم مهس مهل نكي مل مهنإف سأبلا اورضح اذإ مولعم مهس امهل ناك له

 . موقلا مئانغ

 :اذهل ةفلاخم ثيداحأ تءاج دقو « ةمجعملا لاذلاو ةلمهملا ءاحڂلاب ايطعي ىأ « ايذحي : هلوق

 اهن هيبأ مآ هتدج نع دايز نب جرشح نع ةملس نب عفار نع يئاسنلاو دواد وبأ هاور ام :اهنم

 . لاجرلل مهسأ امك انل مهسأ هيفو ‹ثيدحلا . . . ٩ ريخ ةوزغ يف ا هللا لوسر عم تجرخ

 ال فيعض هدانسإو « ثيدحلا اذه ىلإ بهذ هبسحأو نهل مهسي : لاق يعازوألا نأ يباطخلا ركذو

 تمهسأو « ربيخب نايبصلل ةي يبنلا مهسأو : يعازوألا لاقو : يذمرتلا لاقو « ةجحلا هب موقت

 .برحلا ضرأ يف دلو دولوم لكل نيملسملا ةمئأ
 كلذب انثدح « هدعب نوملسملا كلذب ذحخأو ربيخب ءاسنلل ةي يبنلا مهسأو : يعازوألا لاقو

 . اذهب يعازوألا نع سنوي نب ىسيع وبأ لاق مزح نب يلع

 نع يقهيبلاو « °" يبعشلا رجاهم نب هللا دبع نب دمحم نع السرم دواد وبا هاور ام اهنمو

 اذه لثم نع ىواحطلا باجأو . ليخلاو نايبصلاو ءاسنلل مهسأ ةي هللا لوسر نأ دبعم نبا دلاخ

 . ةمينغلا لهأ باطتساو « نايبصلاو ءاسنلل مهسأ ةي يبنلا نأ هلاثمأو

 هقح وه ىذلا سمخلا نم مهاطعأ اغإ -مالسلا هيلع- نوكي نأ هبشي : هلوقب هريغ باجأو

 . ةعقولا دهش نم قوقح نود

 .[۲۷۲۹] يذاغملا يف دواد وبأ (۱)

 ١١١١1[. مقر ثيدحلا بقع - دوقلا ىطعي نم باب - ريسلا باتك يذمرتلا (۲)

 . ]۳٠٠۲( يزوجلا نبا ءافعض يف رجاهم نب هللا دبع نب دمحم ةمجرت عجار (۳)
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 ٠ مهل مهسي مل هنأ ينعي ‹ ةمينغلا نم ًائيش مهطعي مل دوهيلا ىلع دوهيلاب مالسلا هيلع ناعتسا الو

 امهقحلب مل اذهلو « هنع نازجاع يبصلاو ةأرملاو اهلهأ نم سيل يمذلاو « ةدابع داهجلا نألو

 ًاضيرحت مهل خضري هنأ الإ « هعنم هلو ىلوملا هنكمب ال دبعلاو « هضرف

 مهسي مل هنأ ينعي ‹ ةمينغلا نم اًيش مهطعي مل دوهيلا ىلع دوهيلاب مالسلا هيلع ناعتسا الو (:م

 - فسوي يبأ نع - هللا همحر - يعفاشلا قيرط نم ةفرعملا باتك يف يقهيبلا هاور اذه :ش (مهل

 م هللا لوسر راعتسا لاق سابع نبا نع مسقم نع مكحلا نع ةرامع نب نسحلا نع - هللا همحر

 فلاخم ثیدح يورو . كورتم وهو ةرامع نب نسحلا هب درفت لاق مث « "مهل خضرف عاقنيق دوهي

 ‹ هعماولتاق دوهيلا نم موقل ةَ يبنلا مهسآ : لاق يرهزلا ثيدح نم يذمرتلا هاور ء اذهل

 بحاص) لاقو . نيملسملا نامهس لثمو انه اه :هرخآ يف دازو « هليسارم يف دواد وبأ هاورو

 لوقي اًيش ةداتقو يرهزلا لاسرإ ىري ال ناطقلا ىيحي ناكو « ةفيعض يرهزلا ليسارم ؛حيقنتلا

 . حيرلا ةلزنمب يه

 هبو انركذ ال ناعتسي - دحاو - اندنعف ةجاحلا دنع لاتقلا يف رفاكلاب ناعتسي له اوفلتخاو

 ناعتسي ال : ملعلا لهآ نم ةعامجو رذنملا نبا لاقو . لوق يف - هللا همحر - يعفاشلا لاق

 هنأ ركذ ام « «نيكرشملا ىلع نيكرشملاب نيعتسن ال انإ ١ : لاق-مالسلا هيلع- هنأ يور امل رفاكلاب

 . تباث ريغ مهب ناعتسا

 تباثب سيلو روهشم ريغ هاور امو « نوروهشملا تاقثلا هركذ تباث وه لب انلق : يكاكلا لاق

 . ىهتنا ‹ مهمالسإ ديري نینیعتم موق رجز ىلع لومحم وهف

 باتك يف يدقاولاو هدنسم يف هيوهار نب قاحسإ هاور رذنملا نبا هركذ يذلا ثيدحلا :تلق

 نيبي ملو نيروهشملا تاقثلا نع هركذ يذلا نأ ىعدا مث « هجو ريغ نم هدر يكاكلاو «يزاخملا»

 . يراخبلل حرش يف هانركذ « ريثك ثحبب انه اهو « رادقملااذهب ىضري ال مصخلاو « كلذ

 يبصلاو ةآرملاو ) :م ةدابعلا لهأ نم يآ :ش ( اهلهأ نم سيل يمذلاو ء ةدابع داهجلا نالو ) :م

 مل ) :مداهجملا نعامهزجع لجألو يأ :ش ( اذهلو ) :مداهجلا نع يأ :ش ( هنع نازجاع

 ( ىلوملا هنكمي ال دبعلاو ) :م داهجلا ضرف يأ :ش ( هضرف ) :م يبصلاو ةأرملا يأ :ش ( امهقحلي

 ءةيافك ضرف هنألو « داهجلا نع يأ :ش ( هعنم ) :م ىلوملل يأ :ش ( هلو) :م داهجلا نم يأ :ش

 . نيع ضرف ريصي هنأل « ذئنيح هعنم هل سيلف « ودعلا مجه اذإ الإ

 اًتيش :ش ( اًضيرحت مهل ) :م يطعي يأ :ش ( خضري ): م مامإلا نأ ريغ يآ :ش ( هنأ الإ ) :م

 مل : لاقو ٥١[ /۹]- نيكرشملا لاتق ىلع ةمذلا لهأ نم هب ناعتسي نمل خضرلا باب - هننس يف يقهيبلا هجرخأ (1)

 . 1۸٤۸ ]يزرجلا نبا ءافعض يف ةرامع نب نسحلا ةمجرت عجارو ‹ حيحص ثيدح اذه يف انغلبي
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 هعنميف هزجع مهوتو هيف قرلا مايقل دبعلا ةلزنمب بتاكملاو ‹ مهتبتر طاطحنا راهظإ عم لاتقلا ىلع

 راصف « ىلوملا ةمدخل لخد هنأل لتاق اذإ هل خضري امنإ دبعلا مث « لاتقلا ىلإ جورخلا نع ىلوملا

 نع ةزجاع اهنأل ؛ ىضرملا ىلع موقتو « ىحرجلا يوادت تناك اذإ اهل خضري ةأرملاو ءرجاتلاك
 ةقيقح ىلع رداق هنأل ‹ دبعلا فالخب « لاتقلا ماقم ةناعإلا نم عونلا اذه ماقيف « لاتقلا ةقيقح
 ‹ نيملسملل ةعفنم هيف نأل « لتاقي ملو قيرطلا ىلع لد وأ لتاق اذإ هل خضر اغنإ يمذلاو ء لانقلا

 يف مهسلا ىلع هل دازي هنآ الإ

 ريغبو مامإلا نذإب لتاق نإ رفاكلل خضري ةياور يف دمحأ نعو . ةثالثلا تلاق هبو « هاري ام بسحب

 ةأرملا ةبتر يأ :ش ( مهتبتر طاطحنا راهظإ عم لاتقلا ىلع ): م مهضيرحت لجأل يأ « مامإلا نذإ

 عبت اًصضيأ يمذلاو عئابلل عبت يبصلاو « رحلل عبت دبعلا نأل « مهعوبتم هني مل نإ دبعلاو يبصلاو
 . مهسفنأل ةيارلا بصن نم ةمذلا لهأ نكي ال اذهلو « ملسملل

 نيأ نم خضرلاو « داهجلا لهأ نم هنأل « لاتقلا قاطأ اذإ قهارملا يبصلل مهسي : كلام لاقو

 نم لوق يف لاقو « انباحصأ لاق هبو « ةمينخلا نم ةياور يف دمحأ لوق يف يعفاشلا لاق ؟نوكي
 : كلام لاقو « سمخلا سمح نم لوق يف لاقو . ةياور يف دمحأ لاق هبو سامخألا ةعبرأ

 . سمخلا نم خضرلا

 ناك اذإف « ةباتكلا لدبأ اذإ يأ :ش ( هزجع مهوتو هيف قرلا مايقل دبعلا ةلزنمب بتاكملاو ) :م

 :ش ( لخد هنأل « لتاق اذإ هل خضر اغنإ دبعلا مث « لاتقلا ىلإ جورخلا نع ىلوملا هعنميف ) :م كلذك

 ( رجاتلاك راصف ) :م هالوم ةمدخ لجأل يآ :ش ( ىلوملا ةمدخل ) :م برحلا راد يف ركسعلا عم ينعي
 اذإ ينعي :ش (ىضرملا ىلع موقتو ىحرحلا يوادت تناك اذإ اهل خضري ةآرملاو ) :م ةراجتلل لخدي :ش

 ةزجاع ريغ اهنأل هب ديق :ش ( لاتقلا ةقيقح نع ةزجاع ) :م ةأرملا نأل يأ :ش ( اهنأل ): م مهتضرم

 وهو :ش ( عونلااذه ماقيف ) :م فالح الب حصي اهنامأ نإف « نامألا يهو لاتقلا ةهبش نع

 اهل خضر كلذك ناك اذإف :ش ( لاتقلا ماقم ةناعإلا نم ) :م ىضرملا ىلع اهمايقو ىح رجلا اهتاوادم

 . لاتق الب

 ىتح :ش ( لاتقلا ةقيقح ىلع رداق هنأل ) :م ةزجاع اهنأل هلوقب طبتري :ش ( دبعلا فالخب ) :م

 لاتقلا ماقم موقي ركسعلا ىضرمل اهتمدخ نإف « ةآرملا فالخب « لاتقلا هنم دجوي مل اذإ هل خضري مل

 .هالوم دبعلا ةمدخ كلذك سيلو

 ملو ) :م ركسعلا اهيف يشي يذلا :ش ( قيرطلا ىلع لد وأ لتاق اذإ هل خضرب امنإ يمذلاو ) :م

 :م قيرطلا ىلع الاد هنوك يف وأ هلاتق يف يأ :ش ( هيف نأل ):م لتاقي مل هنأ لاحلاو يأ :ش ( لتاقي

 يف): م مهسلا ىلع خضرلاب يمذلل دازي ال يأ :ش ( مهسلا ىلع هل دازي هنأ الإ « نيملسملل ةعفنم)
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 نم سيل لوألاو داهج هنأل « لتاق اذإ مهسلا هب غلبي الو ء«ةميظع ةىعفنم اهيف تناك اذإ ةلالدلا

 مهس « مهسأ ةثالث ىلع مسقيف سمخلا امأو ‹ داهجلا مكح يف ملسملا نيبو هنيب ىوسي الف «هلمع

 الو نومدقيو مهيف ىبرقلا يوذ ءارقف لخدي ليبسلا نبال مهسو « نيكاسملل مهسو « ىماتيلل

 مهينغ هيف يوتسي سمخلا سمخ مهل : - هللا همحر- يعفاشلا لاقو . مهئاينغأ ىلإ عفدي

 نييثنألا ظح لثم ركذلل مهنيب مسقيو مهريقفو

 يأ :ش ( لتاق اذإ مهسلا هب غلبي الو « ةميظع ةعفنم اهيف تناك اذإ ) :م قيرطلا ىلع :ش ( ةلالدلا

 . يمذلا

 :م اًسراف ناك اذإ سرافلا مهس الو الجار ناك نإ لجارلا مهس ىلع دازي ال لتاق اذإ هنأ لصاحلاو

 ناكف « داهجلا لمع نم سيل قيرطلا ىلع الاد هنوك ىأ :ش ( هلمع نم سيل لوألاو ) :م

 لجأ نم هل یطعي نکلو :ش ( داهجلا مكح يف ملسملا نيبو هنيب ىوسي الف ) :م لامعألا رئاسك

 نايب يف عرش سامخألا ةعبرألا ماكحأ نايب نم غرف الو . هبعت ردق يأ « مهسلا ىلع ةدايز هتلالد

 مهسو نيكاسملل مهسو ىماتيلل مهس « مهسأ ةثالث ىلع مسقيف سمخل ا امأو ):م لاقف سمخلا مكح

 مسقي هنأ -هللا مهمحر - دمحمو فسوي يبأو ةفينح يبأ نع روهشملا وه اذه :ش ( ليبسلا نبال

 . ليبسلا نباو نيكاسملاو ىماتيلا مهو فانصأ ةثالث ىلع

 ةفينح يبآ نع فسوي يبأ نع ءالمإلا باحصأ ىور دقو : «هرصتخم» يف يواحطلا لاقو

 :ش ( مهيف ىبرقلا يوذ ءارقف لخدي ) :م ليبسلا نباو نيكاسملاو ىماتيلاو ىبرقلا يوذ يف مسقي هنأ

 يوذ ماتي يأ : لوقلا اذه ىنعم : يردركلا نيدلا ردب ةمالعلا لاق « ةثالثلا فانصألا هذه يف يأ

 ببس نأ امل ؛ ليبسلا نبا مهس يف نولخدي ليبسلا ءانبأو « نيكاسملا مهس يف نولخدي ىبرقلا

 ةنكسملاو متيلا نم هسفن ىف فلتخم هببس نأ ريغ حايتحالا ةثالثلا فانصأللا هذه ىف قاقحتسالا
 لا نم يف مس لا ريع جاي يف

 . ليبسلا نبا هنوكو

 ‹ قاقحتسالا ليبس ىلع ال اندنع سمخلا فراصم فانصألا ةثالثلا هذه :«ةفحتلا» يفو

 ىبرقلا يوذ ءارقف يأ :ش ( نومدقیو ) :م تاقدصلا يف امك زاج دحاو فنص ىلإ فرصول ىتح

 . ىبرقلا يوذ ءاينغأ يأ :ش ( مهئاينغأ ىلإ عفدي الو ) :م ةثالثلا فانصألا ىلع نومدقي

 هيف يوتسي سمخلا سمخ ) :م ىبرقلا يوذل يأ :ش ( مهل - هللا همحر- يعفاشلا لاقو ) :م

 ةسمخ ىلع سمخلا مسقي يعفاشلا نعو :ش ( نييثنألا ظح لثم ركذلل مهنيب مسقيو مهريقفو مهينغ

 لاق هبو ؛ىري نيذلا حلاصم ىلإ مامإلا هفرصي هتافو دعبو هتايح يف يب يبنلل مهس « مهسأ

 نبا ىكحو . فانصألا ةيقب ىلع هدعب -مالسلا هيلع- يبنلا مهس دري هنأ يعفاشلا نعو .دمحأ
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 نيب لصف ريغ نم (ىبرقلا يذلو :  ىلاعت هلوقل ؛ مهريغ نود بلطملا ينبو مشاه ينبل نوكيو
 مهسأ ةثالث ىلع هومسق - مهنع هللا يضر - نيدشارلا ةعبرألا ءافلخلا نأ انلو . ريقفلاو ينغلا

 ىلاعت هللا نإ مشاه ينب رشعم اي» :- مالسلا هيلع- لاقو « ةودق مهب ىفكو « هانلق ام وحن ىلع

 («سمخلا سمخب اهنم مكضوعو مهخاسوأو « سانلا يديأ ةلاسغ مكل هرك
 ا
 «مامإلا ىلإ سمخلا ةقرفت : كلام لاقو . ةفيلخلا يأ « هدعب ةمئألل نوكي هنأ اًنلاث ًالوق رذنملا
 . هل بأ ال ريقف ريغص لكل ىماتيلا مهسو « ءاش اميف هقرفي

 ينبو سمش دبع ينب نم :ش ( مهريفغ نود بلطملا ينبو مشاه ينبل نوكيو ) :م
 « فانم دبع نب مشاه نب بلطملا دبع نب هللا دبع نب دمحم وه ةي هللا لوسر نأ ملعاو . لفون
 ملو ديبع همساو « رمع ابأو سمش دبعو ًالفونو بلطملاو مشاه ؛ اًسسمخ فانم دبع ونب ناكو

 نب صاعلا يبأ نب نافع نب نامثع هنأل سمش دبع ينب نم - هنع هللا يضر - نامثعو « بقعي

 . لفون نب يدع نب معطم نب ريبج هنإف لفون ينب نم ريبجو « فانم دبع نب سمش دبع نب ةيمأ
 لفون ناكو «ةرم تنب ةكتاع مهمأو « مأل ةوخأ بلطملاو مشاهو سمش دبع : قاحسإ نبا لاقو

 . مهيبأل مهاخأ

 . ناكرتشيف :ش ( ريقفلاو ينغلا نوب لصف ريغ نم 4 ىبرقلا يذلو # : ىلاعت هلوقل ) :م

 نامشعو رمعو ركب وبأ مهو :ش ( - مهنع هللا يضر - نيدشارلا ةعبرألا ءافلخلا نأ انلو ) :م

 :ش ( هانلق ام وحن ىلع مهسأ ةثالث ىلع ) :م سمخلا يأ :ش ( هومسق ) :م - مهنع هللا يضر - يلعو

 يبلكلا نع فسوي وبأ ىورو « هرخآ ىلإ مهسأ ةثالث ىلع مسقيف سمخل ا امأ : هلوق . هب ينعي

 هيلع- هدهع ىلع مسقي ناك يذلا سمخلا نأ : - امهنع هللا يضر - سابع نباو حلاص يبأ نع

 ‹مهس نيكاسمللو « مهس ىماتيلاو ىبرقلا يذلو «مهس لوسرللو هلل مهسأ ةسمخ ىلع -مالسلا

 مهس « مهسأ ةثالث - مهنع هللا يضر - يلعو نامشعو رمعو ركب وبأ مسق مث « مهس ليبسلا نباو

 يضر- ةباحصلا نم رضحمب كلذ ناكو . ىهتنا« ليبسلا نبال مهسو « نيكاسملل مهسو ىماتيلل

 ءافلخلاب ىفك يأ :ش ( ةودق مهب ىفكو ) :م عامجإلا لحم لحف « مهيلع ركني ملو -مهنع هللا

 . ءادتقا ةعبرألا

 هرك ىلاعت هللا نإ :مشاه ينب رشعم اي ) :م : ايب يبنلا لاق يأ :ش ( -مالسلا هيلع -لاقو ) :م

 دقو بيرغ ثيدحلااذه :ش ( سمخلا سمخب اهنم مكضوعو مهخاسوأو سانلا يديأ ةلاسغ مكل

 . ةاكزلا يف مدقت

 تاقدصلا ىلع امكب نيعتسي هلعل امكمع نبا ىلإ اقلطنا : - امهل لاقف ةي هللا لوسر ىلإ هينبا

 « هاثدحف ؟ ناذخأت نيأ : لاقف -هيلع هللا ناوضر - اًبلع ايقلف « ناجوزتتف اًئيش نابصت امکلعل
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 ‹ ةرصنلل مهاطعأ اَ يبنلاو « ءارقفلا مهو ضوعملا هقح يف تبثي نم قح يف تبثي اغإ ضوعلاو

 كبشو مالسإلاو ةيلهاجلا يف اذكه يعم اولازي نل مهنإ : لاقف للع - مالسلا هيلع - هنأ ىرت الأ

 لاقف « انذأتسا بابلا اعفد املف هه هللا ىبن ىلإ اقلطني نأ امهرمأ ايسمأ املف « اعجرا : امهل لاقف

 ي يبنلا اثدحف « « يمع نبا يلع لخدأ كفجس كيلع راتسلا يخرأ » : ةشئاعل اَب هللا لوسر

 يدي أ ةلاسغ الو ءيش تاقدصلا نم تيبلا لهأ امكل لحي ال » : ةي هللا يبن لاقف ‹ امهتجاحب

 . '«يكيفكيو مكينغي ال سمخلا سمح يف مكل نإ « سالا

 ‹«سمخلا سمخ ضوعلاب دارأ :ش ( ضوعملا هقح يف تبثي نم قح يف تبثي امنإ ضوعلاو ) :م

 زوجي ال ةاكزلاوهو ضوعلا نأ هريرقت . ةاكزلا ضيوعتلا نم لوعفملا مسا ةغيص ىلع ضوعم ابو
 ‹ مهيلإ عفدي ال مئانغلا سمخ وهو ةاكزلا ضوع نوكي نأ بجي كلذكف « ءاينغألا ىلإ اهعفد

 . ضوعملا كلذل اًتضوع نوكي ال الإو ضوعملا هنع تاف نم قح يف تبثي اغإ ضوعلا نأل

 مسقي نأ بجو لوألا ناك « نإف ال وأ اًحيحص اًتباث نوكي نأ امإ ثيدحلا اذه : ليق نإف

 تباشلا ثيدحلا ةفلاخم وهو مهسأ ةثالث ىلع هنومسقت متنأو ‹« مهسأ ةسمخ ىلع سمخلا

 امهادحإ « نيتلالد ثيدحلا اذهل نأب : بيجأ . هب لالدتسالا حصي ال يناثلا ناك نإو حيحصلا

 . مهسأ ةسمخ ىلع هلعج ةيناثلاو هانركذ ام ىلع ضوعملا هنع تاف يذلا لحملا يف ضوعلا تابثإ

 - نيدشارلا ءافلخلا لعف وهو « مهسأ ةسمخ ىلع سمخلا ةمسق ءافتنا ىلع ليلدلا ماق نكلو

 هب انلقف ضوعملا هنم تاف نمم ضوعلا رييغت ىلع ليلدلا مقي ملو ٠ مدقت امك - مهنع هللا يضر

 -ةزمح ىلع ىلص : هي هللا لوسر نأ يور اجب ةزانجلا ىلع ةالصلا راركت ىلع مصخلا كسعت امك
 ‹ ناتلالد ثيدحلل لوقي نكلو ‹ديهشلا ىلع ةالصلاب لوقي ال وهو ةالص نيعبس -هنع هللا يضر

 . ىرخألا تفتنا نإو ةتباث امهادحإ

 ی يبنلاو ) :م تبثي نم :هلوق يف نم ةملك ىلإ عجري ريمضلا :ش ( ءارقفلا مهو م

 مهاطعأ ال هتامدقم عيمجب احيحص متركذ ام ناك ول : لاقيامع باوج اذه :ش ( ةرصنلل مهاطعأ

 مهاطعأ اغإ يب يبنلا نأ باوجلا ريرقتو . بلطملا ينبو مشاه ينب ىطعأ هنأ تبث دقو « ب يبنلا

 . ةرصنلل

 ‹ يعم اولازي نل مهنإ لاقف للع ) :م يب يبنلا نأ يأ :ش ( -مالسلا هيلع -هنأ ىرت الأ ) :م

 هجام نباو يئاسنلاو دواد وبأ هاور ثيدحلا اذه :ش ( هعباصأ نيب كبشو مالسإلاو ةيلهاجلا يف اذكه

 وبآ هقثو دقو « ريثك مالك هيفو « شنحب بقل لا سيق نب نيسح هيفو ريبكلا يف يناربطلا هاور : يمشيهلا لاق ()

 . ]۹٠۷[ يزوجلا نبا ءافعض يف سيق نب نيسح ةمجرت عجار . نصحم
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 هنإف سمحلا يف ىلاعت هللا ركذ امأف . ةبارقلا برق ال ةرصنلا برق صنلا نم دارملا نأ ىلع لد

 هتومب طقس يي يبنلا مهسو . همساب اك ربت مالكلا حاتتفال

 ال لاق - هنع هللا يضر - معطم نب ريبج نع بيسملا نب ديعس نع يرهزلا نع قاحسإ نبا نع
 انلق نامشعو انآ تئج بلطملا ينبو مشاه ينب نيب ربيخ نم ىبرقلا يوذ مهس ةي هللا لوسر مسق

 مهتيطعأ بلطملا ينب نم انناوخإ مهنم كناكمل مهلضف ركني ال مشاه ونب ءالؤه هللا لوسراي
 ٠٠ مالسإلاو ةيلهاجلا يف ينوقرافي مل مهنإ » : لاقف « ةدحاو ةلزنمب كنم مهو نحنامنإو . انتكرتو

 يف يزارلا ركب وبأ ركذو :ش ( ةبارقلا برق ال ةرصنلا برق صنلا نم دارملا نأ ىلع لد ) :م

 مهسلا نوقحتسي اوناك مهنإ لاق نم مهنمف اذه يف اوفلتخا انباحصأ نأ يواحطلا رصتخمل هحرش

 . اًعيمج ةبارقلاو ةرصنلا نيينعملاب

 ةبارقلابو ةرصنلاب اوقحتسا مهنأ -مالسلا هيلع -رىبخأو . روكذملا ثيدحل اب اولدتساو

 ذئنيحف ةرصنلا هنم تمدع دقف ةبارقلا نم كلذ دعب ءاج نمف « قحتسي ملاعمتجي ملامف ءاعيمج

 يف ىبرقلا يوذ مهس نإ :لاق نم انباحصأ نم . ءاينغأل قح الو « هريغ نود رقفلاب هقحتسي اغنإ

 . رقفلا نود ةبارقلا مساب اًقحتسم نكي ملو « مهنم ءارقفلل الإ بجي مل لصألا

 لفون ينب الو سمش دبع ينب طعي ملو بلطملا ينب ىطعأ يب يبنلا نأ كلذ ىلع ليلدلاو
 مهيواستل عيمجلا قحتسال برقلاب اًقحتسم ناك ولو « ةبارقلا نم دحاو لحم يف اعيمج امهو

 اغنإو ‹ مهنم ءاينغأل ىبرقلا يوذ مهس اوطعي مل نيدشارلا ءافلخلا نأ اًضيأ هيلع ليلدلا نمو « هيف

 . ءارقفلا اوطعأ

 نأف ءيش نم متمنغ اأ اوملعاو :  یلاعت هلوق يف :ش ( سمخلا يف ىلاعت هللا ركذ امأف ) :م

 رفعج وبأ یور :ش ( همساب اًكربت مالكلا حاتتفال هنإف ) :م ٤١( ةيآلا : لافنألا) € هسمخ هلل

 : لاق ملسم نب سيق نع يروثلا نايفس ىلإ هدانسإب راثآلا حرش يف - هللا همحر - يواحطلا

 نم متمنغ امنأ اوملعاو» لجو زع هللا لوق نع - هنع هللا يضر - يلع نب دمحم نب نسحلا تلأس

 . ةرخآلاو ايندلا هللو : مالك حاتفم وهف هسمخ هلل نأف هلوق امآ : لاق 4 هسمخ هلل ناف ءېش

 «طقس تام املف الوسر هنوكل كلذ قحتسي ناك هنأل :ش ( هتومب طقس هب يبنلا مهسو ) :م

 ءافلخلا عفري مل ذهلو « هتمأ رومأب همايقل كلذ هقاقحتسا نكي ملو هتافو دعب لوسرال هنأل

 . مهسفنأل مهسلا اذه هدعب نودشارلا

 و «[۲۸۸۱] سمخلا ةمسق باب يف ةجام نبا ]۲۹۸٠[« سمخلا مسق عضاوم يف باب - جارخلا يف دواد وبأ (۱)

 ]۳۸٣٦[. یئاسنلا
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 اَ ناک ءيش يفصلاو « هدعب لوسر الو هتلاسرب هقحتسي ناک ةي هنأال ۰ يفصلا طقس امك

 . ةيراج وأ فيس وأ عرد لثم ةمينغلا نم هسفنل هيفطصي

 ىلع هدعب هئاسن ةمرحو عستلا لحك ةمئألل نكت مل ةلاسرلا فرش صئاصخ هل تناكو

 داصلا حتفب :ش ( يفصلا طقس امك ):م بذكلا نع ةمصعلاو « لام الب عضبلا ةحابإو نينمؤملا

 لجر مهسو سمخلا سمخ طقس اذكو « هتوب يفصلا طقس امك يأ « ءايلا ديدشتو ءافلا رسكو

 . ةمينغلا نم

 يأ :ش ( هتلاسرب ( :م مهسلا يأ :ش ( هقحتسی ناک ) :م ی يبنلا نأل يآ :ش ( هنأل ) :م

 نألو « ءافلخلا هقحتسيال اذهلو « هتوم دعب يأ :ش ( هدعب لوسر الو ):م هتلاسر ببسب

 . نوثروي ال -مالسلا مهيلع -ءايبنألا

 لثم) :م هسفنل هراتخي يأ :ش ( ةمينغلا نم هسفنل هيفطصي اَب يبنلا ناك ءيش يفصلاو ) :م

 نع نايفس انربخأ ريثك نب دمحم انثدح هننس يف دواد وبأ یورو :ش ( ةيراج وأ فيس وأ عرد

 اًسرف ءاش نإو « ةمأ ءاش وأ « ًادبع ءاش نإ ىفصلا ىعدي ةي ىبنلا ناك : لاق ىبعشلا نع فرطم

 .٠ لسرماذه ۲ سمخلا لبق هراتخب
 يبنلا مهس نع نيريس نب دمحم تلأس : لاق - هللا همحر - نوع نبا نع اضيأ جرخأو

 [نم] هل ذخؤي يفصلاو ‹ دهشي مل نإو نيملسملا عم مهس هل برضي ناك : لاق يفصلاو ةي
 - ةشئاع نع هيب نع ةورع نب ماشه نع نايفس نع اضيأ جرخأو « ءيش يأ لبق ٠ سمخلا سأر
 لاقو «هكردتسم» يف مكاحلا هاورو « " يفصلا نم ةيفص تناك :تلاق - اهنع هللا يضر

 . هاجرخي ملو - هللا امهمحر - نيخيشلا طرش ىلع حيحص :

 بيسملا نب ديعس نع يرهزلا نع هدانسإب ريبكلا ريسلا يف : - هللا همحر - دمحم لاقو

 هذختا ينعي جاجحلا نب هبنملا نب صاعلا فيس ناك ردب موي لفنت يذلا ءب يبنلا فيس ناك : لاق

 . ةنجلا نم لمحي مل هنأ ىلع ليلد اذهف : - هللا همحر - يزارتألا لاق . اًيفص هسفنل

 هللا لوسر فيس ناك فويسلا باتك يف هيبأ نع يبلكلا بئاسلا نب دمحم نب ماشه ركذو

 هللا يضر - بلاط يبأ نب يلع هلتقف يمهسلا جاجحلا هبنم نب صاعلل ناكو « راقفلا اذ ةي

 . يب يبنلا هايإ هاطعأ - هنع هللا يضر يلعل - دعب راصف ةي يبنلا ىلإ هفيسب ءاجو ردب موي -هنع
 . - هللا همحر - يبلكلا مالك انه ىلإ . يلع الإ ىتف الو راقفلا وذ الإ فيس ال : لئاقلا لوقي هلو

 .[۲۹۹۱] يفصلا مهس يف ءاج ام باب - جارخلا باتک يف دواد وبآ (۱)

 ]۲۹۹٤[. يفصلا مهس يف ءاجام باب - جارخلا باتک يف دواد وبآ ()
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 مهسو . هانمدق ام هيلع ةجحلاو ‹ ةفيلخلا ىلإ لوسرلا مهس فرصي : -هللا همحر- يعفاشلا لاقو

 دبعلا لاق ‹ رقفلاب هدعبو : لاق . انيور ال ةرصنلاب ةَ يبنلا نمز يف هنوقحتسي اوناك ىبرقلا يوذ

 مهس: -هللا همحر- يواحطلا لاقو « -هللا همحر- يخركلا لوق هركذ يذلا اذه : فيعضلا

 مهنم ريقفلا

 سيل قلطصملا ىنب ب ةوزغ يف هلفنت يب هللا لوسر نأ: (هقئاف »يف يرشخمزلا ركذ امو

 لاقو . هيف ةيآ يبلكلا نإف « يزاغملا رمأ اميس الو هفالخب ملعأو مدقأ وه نم ةياورل حيحصب

 هريغو - هللا همحر - يراخبلا ركذ : تلق « ىهتنا ربيخ مئانغ نم ةيفص ىفطصاو :لمكألا

 هل ركذ نصح ا هيلع هللا حتف املف ربيخ انمدق : لاق - هنع هللا يضر - كلام نبا سن ىلإ ادنسم

 :م . هسفنل ةي يبنلا اهافطصاف اسورع تناكو اهجوز لتق دقو بطخأ نب ييح تنب ةيفص لامج

 يفو هنع ةياور يف اذه :ش ( ةفيلخلا ىلإ لوسرلا مهس فرصي : - هللا همحر - يعفاشلا لاقو)

 - هللا همحر - يعفاشلا نعوأ . دمحأ لاق هبو « روغثلا دسك نيملسملا حلاصم ىلإ فرصي : ةياور

 . فانصألا ةيقب ىلع هدعب اي يبنلا مهس دری هنأ

 ءافلخلا نأ نم :ش ( هانمدق ام ) :م - هللا همحر - يعفاشلا ىلع يأ :ش ( هيلع ةجحلاو ) :م

 يبنلا نمز يف هنوقحتسي اوناك ىبرقلا يوذ مهسو ): م مهسفنأل مهسلا اذه هدعب اوعفري مل نيدشارلا

 . لاق ام رخآ ىلإ ةرصنلل مهاطعأ ةي يبنلاو هلوق ىلإ ةراشإ :ش ( انيور امل ةرصنلاب ةا
 ‹ءرقفلاب نوقحتسم ايب يبنلا دعبو يأ :ش ( رقفلاب هدعبو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 اذه ) :م : - هللا همحر - فنصملا يأ :ش ( فيعضلا دبعلا لاق ): م مهئاينغأل ءيش ىطعي الف

 لاقو) . (- هللا همحر- يخركلا لوق ) :م رقفلاب مهقاقحتسا نأ يرودقلا يأ :ش ( هركذ يذلا

 هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( عامجإلا نم انيور امل اًضيأ طقاس مهنم ريقفلا مهس - هللا همحر - : يواحطلا

 :م يبرقلا يوذ مهس يف يأ :ش (هیف نالو ): م مهسأ ةثالث ىلع هومسق نيدشارلا ءافلخلا نأ انلو

 ال« اًريقف نكي مل اذإ ريقف هيلإ فرصي يذلا يمشاهلا نأل :ش ( فرصملا ىلإ ارظن ةقدصلا ىنعم)

 :م ةقدصلا ىنعم هيف ناك املف « انباحصأ نع تاياورلا قافتاب ةي يبنلا دعب هيلإ هفرص زوجي

 لماعلا يمشاهلا مرح امك يأ :ش ( ةلامعلا مرحيامك ) :م ىبرقلا يوذ يأ :ش ( مرحيف)

 . هلمع ىلع ىطعي ام وهو « نيعلا مضب ةلامعلا ةقدصلا ىلع

 يف نأل ليقو لاق اغإ :ش ( حصألا وه ليقو ) :م يخركلا لوق دارأ :ش ( لوألا هجو ) :م

 هلوقل ربخ :ش ( يورام ):م خياشملا فالتخا حص - ىلاعت هللا همحر - يخركلا لوق نوک

 - رمع نأ ) :م [...] ربخ لاو أدتبملا نيب ةضرتعم ةلمج حصألا وه ليقو :هلوقو « لوألا هجو

 نم «هننسا» يف دواد وبأ ىور . ىبرقلا يوذ نم يأ :ش ( مهنم ءارقفلا ىطعأ - هنع هللا يضر

 الو سمش دبع ينبل مسقي مل ب هللا لوسر نأ معطم نب ريبج انثدح بيسملا نب ديعس ثيدح

۱۷٦ 



 مرحي امك مرحيف فرصلملا ىلإ ًارظن ةقدصلا ىنعم هيف نألو ‹ عامجإلا نم انيور امل اضيأ طقاس

 ‹ مهنم ءارقفلا ىطعأ - هنع هللا يضر- رمع نأ يور ام حصألا وه ليقو لوألا هجو « ةلامعلا

 اذإو . ةثالثلا فانصألا يف نولخديف مهؤارقف امأ « ءاينغألا قح طوقس ىلع دقعنا عامجإلاو

 ةمينغلا نأل ؛ سمخي مل ًائيش اوذخأف مامإلا نذإ ريغب نيريغم برحلا راد نانثالا وأ دحاولا لخد

 سالتخا ال ةباغ وأ ارهق ةذوخأملا يه

 هنع هللا يضر - رکب وب ناکو لاق ‹ بلطملا ينبو مشاه ينبل مسق امك ايش سمخل ا نم لفون ينبل

 ناك امك ي هللا لوسر یبرق طعی مل هنآ ريغ « ةا هللا لوسر مسق وحن سمخلا مسقي -

 . "هتم هدعب ناک نمو مهیطعی - هنع هللا يضر- رمع ناکو <« اَ هللا لوسر مهيطعي

 (مهؤارقف امأ ‹ ءاينغألا قح طوقس ىلع دقعنا ):م ةباحصلا عامجإ يأ :ش ( عامجإلاو ) :م

 نباو نيكاسملاو ىماتيلا يف يأ :ش ( ةثالثلا فانصألا يف نولخديف ) :م ىبرقلا يوذ ءارقف يأ :ش

 . حاضيإلا ةدايزل انه رركو « ثحبلا لوأ يف اذه مدقت دقف « ليبسلا

 ةدئاف الف نذإف ¢ ءاينغألل لحي الف ةجاحلا رابتعاب فراصم ةثالثلا ءالؤه تناك نإ : ليق نف

 ريقفلا نأ ىلإ بهذت سانلا ضعب ماهفأ نأل مهركذ اغنإ هنأب : بيجأ « نآرقلا يف ءارقفلا ركذ يف

 الو دمحمل ةقدصلا لح ال » :-مالسلا هيلع -لاق دقو « ةقدصلا ليبق نم هنأ ال قحتسي ال مهنم

 . ركذلاب مهصيصختب مهولا كلذ لاز اّذإف ««هلآل

 نم مهو عفدل هنأب : بيجأ « نيكاسملا يف لخدي هنأل ؟ ميتيلا ركذ يف ةدئافلا ام : ليق نإف

 ميتيلاو لصحت داهجلاب ةمينغلاو « ةمينغلا نع سمخلا نأل ‹ سمخلا قحتسي ال ميتيلا نأ مهوتي

 . ميتيلا ركذ صيصختب مهولا كلذ لازأف داهجلل لهأب سيل

 «ةراغإلا نم نيريغم مهنوك لاح يأ :ش ( نيريغم برحلا راد نانثالا وأ دحاولا لخد اذإو )م

 وأ اينغ نكي نإ : ىلاعت هلوق ريظن ناكف اوذخأ هلوق ىلإ ارظن عمجلا ظفلب ركذ انإ : يكاكلا لاق

 اعيمج هيلع فوطعملاو فوطعملا ىلإ ريمضلا درف « ٠١١( ةيآلا : ءاسنلا ) € امهب ىلوأ هللاف ريقف

 لاقو :ش ( سمخي مل اًئيش اوذخاأف « مامإلا نذإ ريغب ) :م نيئيشلا دحأل وأ تناك نإو وأ ةملك يف

 . سمخيف ةمينغ ناك نإ نهتذخأ يبرح لام هنأل « سمخي ملعلا لهآ رثكأو : كلامو يعفاشلا

 يف :ش (ةبلغ وأ ارهق ةذوخاملا يه ةمينغلا نأل ) :مهلوقب - هللا همحر - فنصملا هركذ ام امأو

 ةمينغلا تسيل يأ :ش ( اًسالتخا ال ) :م ةبلغلاو رهقلا ثيح نم يأ « ارهق ذوخأم لا وه خسنلا ضعب

 . سالتخالا ثيح نم ةذوخأملا يه

 .[۲۹۷۹] یبرقلا يوذ مهسو سمخلا مسق عضاوم نایب يف باب - جارخلا باتک يف دواد وبآ (۱)
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 هنأ روهشملاو ‹ ناتياور هيفف مامإلا نذإب نانثالا وأ دحاولا لخد ولو . اهتفيظو سمحلاو ةقرسو

 اهل ةعامج تلخد نإو « ةعنملاك راصف دادمإلاب مهترصن مزتلا دقف مامإلا مهل نذآ امل هنأل «٠ سمخي

 هنألو ‹ ةمينغ ناكف « ةبلغو ًارهق ذوخأم هنأل ‹ مامإلا مهل نذأي مل نإو سمخ ئيش اوذخأف ةعنم

 ‹ نينثالاو دحاولا فالخب ‹ نيملسملا نهو هيف ناك مهلذخ ول ذإ مهرصني نأ مامإلا ىلع بجي

 . مهترصن هيلع بجي ال هنأل

 ةمينغلا ةفيظو يأ :ش ( اهتفيظو سمخلاو ) :م ةقرسلا ثيح نم يأ :ش ( ةقرسو ) :م

 ركذاغإو « باطتحالاو دايطصالا لثم حابم لام باستكاك برحلا راد يف ةقرسلاو سالتخالاو

 . لاملا تيب يف عضوتو سمخي لك يفو « نينثالا مكح يف ةثالثلاو ةينملا يفو « نينثاو دحاو

 مهل نذأ امل هنأل « سمخي هنآ روهشملاو ‹ ناتياور هيفف مامإلا نذإب نانثالا وأ دحاولا لخد ولو ) :م

 راصف يأ :ش ( ةعنملاك راصف ) :م ةيآلاب يأ « ةزمهلا رسكب :ش ( دادمإلاب مهترصن مزتلا دقف مامإلا

 يهو سمخيال هنأل ‹« ةروهشم ريغ يهو يرخألا ةياورلاو « مهل نذأ ثيح « مهل ةعنملاك مامإلا

 . سانجألا يف يقطانلا اهركذ « ةكماربلا ةياور

 مهل نذأي مل نإو سمخ اًنيش اوذخأف ةعنم اهل ةعامج ) :م برحلا راد يأ :ش ( تلخد نإو ) :م

 جارخلا باتك يف ةكماربلا يف راشأو « ةعنملا ردق ىلع صني ملو يرودقلا ظفل اذه :ش ( مامإلا

 . ةعستلا ىلإ عاجش نبال

 ةعنماهل ىتلا دوقت ةعستب اهل ةعنم ال ىتلا ةعامحلا ردق هنأ فسوي ىبأ نع «طيحملا ىفو

 «هرصني نأ مامإلا ىلع بجي هنألو ) :م سمخيف :ش ( ةمينغ ناكف « ةبلغو ارهق ذوخأم هنأل ) :م ةرشعب

 يأ :ش ( هيف ناك ): م مهترصنو مهنوع كرت ول يأ « نيتمجعملا لاذلاو ءاخلاب :ش ( مهلذخ ول ذإ

 نهو) :م هتنوعم كرت اذإ اًتالذخو الذح هلذخأ لجرلا تلذخ لاقي « نيملسملا فعض مهنالذخ يف

 ‹«برضي برض باب نم نهي نهو ردصم ءاهلا نوكسب نهولاو « مهفعض يأ :ش ( نيملسملا
 . ملعي ملع باب نم نهي نهو باب نم ردصم حتفلابو

 الخد اذإ نينثالا فالخب يأ :ش ( نينثالاو ) :م برحلا راد لخد اذإ :ش ( دحاولا فالخب ) :م

 .( مهترصن ) :م نينثالاو دحاولا ةرصن مامإلا ىلع يأ :ش ( هيلع بجي ال هنأل ) :م برحلا راد
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 ليفنتلا يف لصف
 هلف ًاليتق لتق نم : لوقيف لاتقلا ىلع هب ضرحيو لانقلا ةلاح يف مامإلا لفني نأب سأب الو :لاق

 نأل ‹ سمخلا عفر امدعب هانعم ‹« سمخلا دعب عبرلا مكل تلعج دق : ةيرسلل لوقيو « هبلس

 : لاغنألا ) (لاتقلا ىلع نينمؤملا ضرح يبنلا اهيأ ايل : ىلاعت هللا لاق « هيلإ بودنم ضيرحتلا

 ‹ ركذ اب ليفنتلا نوكي دق مث ضيرحت عون اذهو « ( ٠هةيآلا

 ( ليفنتلا يف لصف) :م

 ءاهب هقحلأ كلذكف « ‹ ةمينغلا ةمسق نم عون وهو « ليفنتلا مكح نايب يف لصف اذه يأ :ش

 ًالفن هلفن «هبلس هلف ًاليتق لتق نم» : هلوقب همهس ىلع ادثاز هاطعأ اذإ يزاغلا مامإلا لفن : لاقي

 ةمينغلا نيتحتفب لفنلاو «دیرد نبا لاق اذک « ناتحیصف ناتغل دیدشتلاب ًالیفنت هلفنو < فيفختلاب

 يفو :ش ( لاتقلا ةلاح يف مامإلا لفني نأب سأبالو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 سآب ال ظفل نأ هولاق ام اذه نم ملعف « ةباصإلا لبق لفني نأ مامإلل بحتسيو :اطوسبملا»

 بودنم ضيرحتلا : باتكلا يف لاق اذهلو «همومع ىلع ىرجمب سيل ىلوأ هكرت اميف لمعتسي

 . ةباصإلا لبق ناك اذإ اندنع حصي امغنإ ليفنتلا نأل « لاتقلا لاح يف هلوقب ديق امنإو «هيلإ

 يف هركذاذك « لتاقلل بلسلا قح يف ةباصإلا دعب حصي - هللا همحر - يعازوألا دنعو

 ام ريغتل [. . . .] مامإلا يأ :ش ( لوقيف لاتقلا ىلع ) :م ليفنتلاب يأ :ش ( هب ضرحيو ) :م رارسألا

 رابتعاب رافكلا نم لتقلا هل ردقي نم هب ديرأ اغإ « لتقي ال ليتقلا :ش ( هبلس هلف ًاليتق لتق نم ) :م هلبق
 . لاما

 :م هيف مالكلا رم دقو « نوريسي ليلق شيج يهو :ش ( ةيرسلل ): م مامإلا يآ :ش ( لوقيو ) :م
 :م : -هللا همحر- فنصملا لاقو «يرودقلا مالك اذه :ش ( سمخلا دعب عبرلا مكل تلعج دق )

 متبصأ ام عبر ينعي :ش ( سمخلا عفر امدعب ) :م -هللا همحر- يرودقلا لوق ىنعم يأ :ش (هانعم)

 ىلع نينمؤملا ضرح يبتلا اهيأ اي # : ىلاعت هللا لاق . هيلإ بودنم ضيرحتلا نأل ) :م هسمخ عفر دعب

 يف دجي هل لفنملا نأل :ش ( ضيرحت عون ) :م ليفنتلا يأ :ش ( اذهو . ٠١( ةيآلا : لافنألا ) € لاتقلا

 . ردقملا نيعملا همهس ىلع ةدايزلا نم هل لصحيي ام لجأل لاتقلا

 . بوجولا ىلإ فرصني هقلطمو رمأ ضرح هلوق : ليق نإف

 . بابحتسالا ىلإ فرصناف « مئانغلا ةمسق ليلد هضراعي هن اب : بيجأ

 عبرلاب ليفنتلا وهو « - هللا همحر - يرودقلا ركذ اب يأ :ش ( ركذ اب ليفنتلا نوكي دق مث ) :م
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 نإف ‹ لكلا قح لاطبإ هيف نأل «ذوخأملا لكب لقني نأ مامإال يغبني ال هنأ الإ ‹ هريغب نوكي دقو

 رادب ةمينغلا زارحإ دعب لفني الو « هيف ةحلصملا نوكت دقو هيلإ فرصتلا نأل « زاج ةيرسلا عم هلعف

 . سمخلا

 «هركذ امي رصحني الو هركذ ام ريغب يأ :ش ( هريغب نوكی دقو ) :م بلسلاب ليفنتلا وأ ‹«سمخلا دعب

 الإ ‹ مكلف متبصأ ام : لوقي وأ ءًالثم سمخلا دعب فصنلا مكل تلعج : لوق نأب هریغب زوجي لب

 ال زاج لعف ولاذه عمو « ةارقلا نم نيقابلا عطق هيف نأل «ذوخألا عيمجب لعجي ال نأ ىلوألا نأ

 وحن هريغب نوكي دقو هلوقب دارأ : نيحراشلا ضعب لاقو : - هللا همحر - يزارتألا لاقو

 لمتشي بلسلا نأل « يرودقلا رصتخم يف هركذ ام تحت لحد هنأل «رظن هيفو ‹ ةضفلاو بهذلا

 . رصتخملا ركذ ام ريغ نوكي فيكف « ةضفلاو بهذلا نم ليتقلا طسو يف ام

 بهذلا وحن هريغب نوكي دقو : لاق هنإف « «ةياهنلا» بحاص نيحراشلا ضعبب دارأ : تلق

 نوكي ام وه بلسلا يف بلاغلا نأل ء«رظن لحم اذه سيلو . كلذ ىلع لمكألا هعبتو « ةضفلاو

 مامإلا حرص ولاذه عمو «ردان هطسو يف ةضفلاو بهذلا نوكو «ءهبايثو هحالس نم ليتقلا ىلع

 نم لاومألا رئاسب ليفنتلا زوجيو : حاضيإلا بحاص لاقو «زوجي ةضفلاو بهذلاب ليفنتلا يف

 . كلذ ريغو ةضفلاو بهذلا

 قح لاطبإ هيف نأل «ذوخاملا لكب لفني نأ مامإلل يغبني ال ) :م نأشلا نأ ريغ يأ :ش ( هنأ الإ ) :م

 ةيرس عم ليفنتلا مامإلا لعف نإف يأ :ش ( زاج ةيرسلا عم هلعف نإف ) :م ةازغلا لك قح يأ :ش ( لكلا

 هليفنت يف يأ :ش ( هيف ةحلصملا نوكت دقو ): م مامإلل يأ :ش ( هيلإ فرصتلا نأل ) :م زاج اهثعبي

 . كلذك

 ال ةيوسلاب ًالفن مكلف متبصأ ام اًعيمج هركسعل مامإلا لاق اذإ : ريبكلا ريسلا» يف ركذو

 ضعبلا صخ اذإ كلذ لصحي اغإو «لاتقلا ىلع ضيرحتلا ليفنتلا نم دوصققملا نأل زوجي

 يذلا سمخلا لاطبإ هيف نأل «سمخل ا دعب لقي ملو « مكل وهف متبصأ ام لاق اذإ كلذكو « ليفنتلاب

 .زوجيال كلذو « نيملسملا ءافعض قح لاطبإو ةمينغلا يف ىلاعت هللا هبجوأ

 قح نأل) - هللا همحر - يرودقلا ظفل اذه :ش ( مالسإلا رادب ةمينغلا زارحإ دعب لفني الو ) :م

 . مالسإلا رادب يأ :ش ( زارحإلاب هيف دكأت دق ريغلا

 الو : يرودقلا لاق يأ :ش ( سمخلا نم الإ : لاق ) :م ريغلا قح عطقي نأ مامإلل زوجي الف

 :ش ( سمخلا يف نيماغلل قح ال هنأل ) :م : فنصلملا لاقو . سمحلا نم الإ ةمينغلا زارحإ دعب لفني
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 لاقو . ءاوس كلذ يف هريغو لتاقلاو ‹ ةمينغلا ةلمج نم وهف لتاقلل بلسلا لعجي مل اذإو

 هيلع هلوقل ًالبقم هلتق دقو هل مهسي نأ لهأ نم ناك اذإ لتاقلل بلسلا : -هللا همحر- يعفاشلا

 ًالبقم لتاقلا نألو « هل ثعب هنأل ‹ عرشلا بصن هنآ رهاظلاو « هبلس هلف ًاليتق لتق نم » : مالسلا

 ءانغ رثكأ

 . نيملسملا لاومآ يف ةحلصم نم ىأر ام ىلع هيف مامإلا فرصتيف « مهقح عطق مزلي الف

 بجاو كلذو « ةثالثلا فانصألا قح لاطبإ هيفف نيمناغلا قح لاطبإ هيف نكي مل نإ : ليق نإف

 . ةثالثلا فانصألا نم ًادحاو لعج هل لفنملا نأ رابتعاب هزاوج نأب

 مهنأ مدقت امل ةثالثلا فانصألا دحأ ىلع سمخلا فرص زوجي ذإ « مهقح لاطبإ ةمث نكي ملف

 قح ال نيجاتحملا قح سمخلا نأل « اًريقف هل لفنملا نوكي نأ يغبني نكل « نوقحتسي ال فراصم

 . نيجاتحملا لاطبإ ينغلل هلعجف «ءاينغألا

 لاقو . ءاوس كلذ يف هريغو لتاقلاو ‹ ةمينغلا ةلمج نم وهف لتاقلل بلسلا لعجي ملاذإو ) :م

 نأ لهأ نم ناك اذإ ) :م - هللا همحر - دمحأ لاق هبو :ش ( لتاقلل بلسلا : - هللا همحر -يعفاشلا

 يف هلف خضرلا هل نوكي نأ نم يعفاشلا دنعو . دمحأ دنع هل خضري نأ لهأ نم وأ :ش (هل مهسي

 . :ش (ًالبقم هلتق دقو ) :م هل بلس ال : لوق يفو -هللا همحر- دمحأ لوقک لوق يف «نالوق هبلس

 حرصم اذه . ىهتنا «لتاقلل بلسلاف ًالبقم لتاقلا ناك اذإ : يعفاشلا لاق : يزارتألا لاقو

 هيف بوصنملا ريمضلا نم لاح هنإف هنم وهس اذهو « هلتق دقو يف عوفرملا ريمضلا نم لاح ًالبقم نأ

 ال ًالبقم رفاكلا نوك لاح يأ « لوعفملا نم لاح ًالبقم هديب ءالعلا يخيش بتك دقو « انركذ امك

 . ةيزهلاب اربدم هنوک لاح
 دنع يأ «هدنع طرشلا نأل «لوعغملا نم لاح ًالبقم : هلوق : هحرش يف ةعيرشلا جات لاق اذكو

 . بلسلا قحتسي مل ءيشب الوشم وأ اًمئان وأ امزهنم لتق ول ىتح ءًالبقم ليتقلا نوك يعفاشلا

 اذإ امع هب زرتحا «هلتق يف بوصنملا ريمضلا نم اًضيأ لاح ًالبقمو «لاحلل هيف واولا ًالبقم هلوق

 . هل بلس ال هناف اربدم هلتق

 ثيدحلا اذه :ش ( هبلس هلف ًاليتق لتق نم ) :م : اب يبنلا لوقل يأ :ش ( مالسلا هيلع هلوقل ) :م

 يأ :ش ( هنأ رهاظلاو ) :م - هنع هللا يضر - يراصنألا ةداتق يبأ نع يئاسنلا الإ ةعامحلا هجرخأ

 نوكيف « ٠ هولتقاف هنيد لدب نم » : مالسلا هيلع هلوق يف امك :ش ( عرشلا بصن ) :م ثيدحلا اذه نأ

 ثعب يب يبنلا نأل يأ :ش ( هل ثعب هنأل ) :م طرتشي مل وأ مامإلا هطرش ءاوس لتاقلل بلسلا

 :م داهجلا يف ةيافك يأ :ش ( ءانغ رثكأ ) :م هيلإ ًالبقم ارفاك يأ :ش ( ًالبقم لتاقلا نألو ) :م
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 ةمسق مسقيف ةمينغ شيجلا ةوقب ذوخأم هنأ انلو . هريغ نيبو هنيب توافتلل ًاراهظإ هباسب صتخيف

 الإ كليتق بلس نم كل سيل : ةملس يبآ نب بيبح- مالسلا هيلع لاقو . صنلا هب قطن امك مئانغلا

 « كمامإ سفن هب تباط ام

 ربدملا رفاكلا لتاق نيبو لبقملا رفاكلا لتاق نيب يأ :ش ( هريغ نيبو هنيب توافتلل راهظإ هبلسب صتخيف)

 هنأ انركذ دقو « لتاقلا نم لاح ًالبقم نإ :هلوق ىلع ءانب عضوملا اذه يزارتألا حرش دقو «رعملا

 . وهس اًضيأ ينبملاو « هنم وهس

 مسقيف ) :م رهقلا هجو ىلع :ش ( ةمينغ شيجلا ةوقب ذوخأم ) :م بلسلا نأ يأ :ش ( هنأ انلو ) :م

 . ةيآلا . . . € ءيش نم متمنغ امنأ اوملعاو :  ىلاعت هلوق وهو :ش ( صنلا هب قطن امك مئانغلا ةمسق

 (كمامإ سفن هب تباط ام الإ كليتق بلس نم كل سيل ةملس يبأ نب بيبحل مالسلا هيلع لاقو ) :م

 بيبح هباوصو «ةملس يبأ نب بيبح ةيادهلا يف عقو اذكه : «ةيادهلا» ثيداحأ جرخم لاق :ش

 ىف هركذ -هللا همحر- ورمع وبأ لاق « ةباحصلا ءامسأ بتك ىف وهاذكه : تلق . ةملسم نبا

 ةلثاو نب ةبلعث نب بهو ربكألا كلام نب ةملسم نب بيبح : لاقو . ءاحلا حتفب ةلمهملا ءاحلا باب
 لاقي ‹« نمحرلا دبع اب ىنكي « يرهفلا يشرقلا كلام نب رهف نب براحم نب نابيش نب ورمع نبا
 . مهنم هتلسو مهيلإ هلوخد ةرثكل مورلا بيبح هل

 مضو «منغ نب ضايع اهنع لزع ذإ ةريزجلا لامعأ - هنع هللا يضر- باطخلا نب رمع هالوو

 ددم امهدحأ ةعيبر ىبأ نب ناملسو ناجيبرذأ ىلإ هثعب « ناجيبرذأو ةينيمرأ ةملسم نب بيبح ىلإ

 .٠ نيعبرأو نيتنثا ةنس ةينيمرأب تامو اًضعب اهضعب دعاوتف « ةباحصلا
 نب دمحأ انثدح : طسوألاو ريبكلا «همجعم» يف يناربطلا هاور فنصملا هركذ يذلا هثيدح مث

 نب دمحأ انثدح :اولاق يبايرفلا دمحم نب رفعجو يرتستلا قاحسإ نب نيسحلاو يقشمدلا العم

 اباد انلزن : لاق ةيمأ يبأ نب ةدانج نع لوحكم نع رايس نب ىسوم انأ دقاو نب ورمعانأ رامع

 جرخ صربق بحاص هيبن نأ ةملسم نب بيبح غلبف -هنع هللا يضر- حارجلا نب ةديبع وبأ انيلعو
 وبأ دارأف . هعم اب ءاجف هلتقف هيلإ جرخف اهریغو ؤلؤلو توقایو درمز هعمو ناجیبرذأ قیرط دیری
 هللا لوسر ناف « یلاعت هللا هينقزر اًقزر ينمرحت ال : ةملسم نب بيبح هل لاقف هسمخی نآ ةديبع

 ام ءرملل اغنإ » : لوقي ةي هللا لوسر تعمس ىنإ بيبح اي :ذاعم لاقف لتاقلل بلسلا لعج ةي

 لاق . شيرق ىلوم يرصبلا يقشمدلا دقاو نب ورمع هدانسإ يفو . یهتنا "همام سفن هب تباط

 دئاوزلا عمجم . كورتم وهو دقاو نب ورمع هيفو ١ طسوألاو ريبكلا ١ يف يناربطلا هاور : يمشيهلا لاق (1)

 «يظرقلا هيبن» ةياردلا يفو ٠ صربق بحاص نبا نإ» : دئاوزلا عمجم يفو :تلق « يعمل ألا ةيغب» . ]/۳۴١[

 . ]۳٠۹۸[ يزوجلا نبا ءافعض يف دقاو نب رمع ةمجرت عجار . «يصربقلا باوصلاو
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 . كورتم : يئاسنلا لاقو « ثيدحلا ركنم : يراخببلا

 نع لوحكم نع لجر ينثدح ديلولا نب ةيقب انثدح هدنسم يف هيوهار نب قاحسإ هاورو

 بحاص هيبن نأ يرهفلا ةملسم نب بيبحل ركذف قبادب نيركسعم انك : لاق ةيمأ ىبأ نب ةدانج

 هبلسب ءاجف هلتاقف ةملسم نب بيبح هيلع جرخف ةينيمرأ قيرط ىلإ اهب اهجتم هتراجتب جرخ صربق
 . دجربزلاو درمزلاو توقايلاو جابيدلا نم لاغبأ ةسمخ ىلع هلمحي

 يبأل بيبح لاقف ‹«هضعب لوقي -هنع هللا ىضر- ةديبع وبأو هلک هذخآي نأ بیبح دارأف

 ءادبأ كلذ نكي مل : ةديبع وبأ لاقف « هبلس هلف ًاليتق لتق نم » : يب هللا لوسر لاق دق : ةديبع

 ذاعم لاقف « همصاخي بيبحو ةديبع ابأ ىتأف كلذب -هنع هللا يضر- لبج نب ذاعم عمسو

 . كمامإ سفن تباط ام كل اغإف « كمامإ سفن هب تباط ام ذخأتو هللا ىقتت الأ : بيبحل

 بيبح هعابف «سمخلا دعب هوطعأف كلذ ىلع مهيأر عمتجاف ةي يبنلا نع ذاعم مهثدحو

 نمو لوحكم نيب عطقنم وهو :لاق مث ءدانسإلا اذهب ةفرعملا يف يقهيبلا هركذو « رانيد فلأب

 . ىهتنا ‹ هب جتحي ال دانسإلا اذهو ‹«لوهجم لوحکم نع هیوارو «هقوف

 .انركذ امكةملسم نب بيبح الإ ةباحصلا يف سيلو ةملس يبأ نب بيبح ركذ هنأ : لوألا

 . انركذ امك فيعض انباحصأل هب جتحا يذلا ثيدحلا نأ : يناثلاو

 لبج نب ذاعمل وه اغنإو هب ىبنلا نم هعمس ام هنإف بيبحل سيل ثيدحلا اذه نأ : ثلاثلاو

 . انركذ امك هذخأ يذلا بلسلاب دنسي نأ دارأ نيح بيبح ىلع درو ةي يبنلا نم هعمس

 اب أوضرو عضوملا اذه يف ريرحتلا نع اوثكنت مهلك مهنإف حارشلا ىلإ عجري : عبارلا رظنلاو
 ىلع ةجحاذهاولعجو « ثيدحلا يف فرصتلاب مالإ يندأ هل نم هب ىضري ال اب هيفاوحرش

 . هانركذ ام هيفو ةجح نوكي فيكو « يعفاشلا

 نع ةمركع ىلإ ادنسم راثآلا حرشو ننسلا يف يورو : لاقف انباحصأل انه يزارتألا لدتساو

 نوبلطي نابشلا ءاج ةمينغلا تناك املف «تايارلا تحت خويشلا تسبحو لاجرلا نابش تبهذف «اذك

 «مكلأدر انك متمزهنا ولو « تايارلا تحت انك انإف ءانيلعاورثأتست ال : خويشلا تلاقف « مهلفن

 قحلاب كتيب نم كبر كجرخأ امك : غلب ىتح ًأرقف (لافنألا نع كنولأسي :  لجو زع هللا لزنأف

 متنأو متجرخ ثيح يرمأ ةبقاع متيأر امك رمألا اذه يف ينوعيطأ (نوهراكل نينمؤملا نم اًقيرف نإ
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 ال ءانغلا ةدايزو « هانيور امل يناثلا ىلع هلمحنف « ليفنتلا لمتحيو عرشلا بصن لمتحي هاور امو

 ام اذکو ‹ هبکرمو هحالسو هبایث نم لوتقملا ىلع ام بلسلاو « هانرکذ امک دحاو سنج يف ربتعي

 ‹ هطسو ىلع وأ هتبیقح يف هلام نم ةبادلا ىلع هعم ام اذكو « ةلآلاو جرسلا نم هبكرم ىلع

 ول هنأل ‹ لتاقلل نوكي ال بلسلا نأ ىلع ليلد ثيدحلا اذه يفف « ءاوسلاب مهنيب مسقف «نوهراك

 . ىهتنا هريغ نود ةصاخ مالسلا هيلع يبنلا هاطعأل هل ناك

 ‹باتكلا صنب لب يبنلل تناك ردب ةمينغ نإف « هيف مهل ةجح ال نأب يقهيبلا هيلع ضرتعاو
 ىضقف « ردب دعب ةمينغلا يف ةيآلا تلزن مثاودهشي مل ةعامحل مسق دقو . ءاش ام اهنم يطعيف
 . ىهتنا كلذ ىلع رمألا رقتساو « لتاقلل بلسلاب مالسلا هيلع

 كلذكو «ليفنتلا هجو ىلع « هبلس هلف ًاليتق لتق نم » : ةي هلوق نأ مالكلا اذه لصاح : انلق

 يف يناربطلا هاور ام ىلإ ىرت الآ ءاريثك بلسلا ناك اذإ اميس الو دبألل كلذ لقي مل ةديبع وبأ لاق

 ءاَقلأ نيثالثب هتقطنم تموقف هلتقف نارهم زراب يلجبلا هللا دبع نب ريرج نأ يبعشلا نع «همجعم»

 هلقني ملو ‹ سمخي يذلا بلسلا نم اذه سيل : رمع لاقف -هنع هللا يضر- رمع ىلإ اوبتكف

 . اًمنغم هلعجو

 (يناثلا ىلع هلمحنف « ليفنتلا لمتحيو ‹ عرشلا بصن لمتحي ) :م يعفاشلا يأ :ش ( هاور امو ) :م

 هيلع هلوق وهو بيبح ثيدح يأ :ش ( هانيور امل ) :م يعفاشلا هاور يذلا ثيدحلا لمحل يأ :ش

 (ءانغلا ةدايزو ) :م ضراعتلل اعفد« كمامإ سفن هب تباط ام الإ ليتقلا بلس نم كل سيل » : مالسلا

 يف ربتعي ال ) :مدحاو يف ءانغلا ةدايز نأ وهو ءءانغ رثكأ ًالبقم لتاقلا نأل : هلوق نع باوج :ش

 ةيفيك لصف يف هركذ ام ىلإ ةراشإ :ش ( هانركذ امك ) :م رفلاو ركلا وهو . :ش ( دحاو سنج

 نم مك هنأل « ةدايزلا رادقم رابتعا رذعت : هلوق ىلإو «دحاو سنج نم رفلاو ركلا نألو ء«ةمسقلا

 «مهسلا ةدايز قاقحتسا يف كلذ ربتعي الو «ءانخلا يف فلألا لثم لاجرلا وأ ناسرفلا نم دحاو

 .دحاو سنج نم هنأل

 ىلع ام هلوق ىلع اقطع عفرلاب :ش ( هبكرمو هحالسو هبايث نم لوتسقملا ىلع ام بلسلاو ) :م
 جرسلا نم هبكرم ىلع ام ) :م بلسلا اذكو يأ :ش (اذكو ) :م هبكرم اًضيأ بلسلا يآ «لوتقملا

 . هماجلو هءابعو همادخو هقرشب وحن جرسلا ةلآو يآ :ش (ةلآلاو

 ءاعولا يهو :ش ( هتبيقح يف هلام نم ةبادلا ىلع هعم ام ) :م بلسلا اذكو يأ :ش ( اذكو ) :م

 ةبيقحلا ةرهمجلا يفو . بتقلا رخؤم يف لعجيو « هيف هتداوزو هجئاوح لجرلا هيف لعجي يذلا

 . نايمهلا وحن :ش ( هطسو ىلع وأ ) :م بتقلا رخؤم يف ةداقرلا
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 ليفنتلا مكح مث « هبلسب سيلف ىرخاأ ةباد ىلع همالغ عم ناك امو « بلسب سيلف كلذ ادع امو
 لاق ول ىتح « لبق نم رم امل مالسإلا رادب زارحإلا دعب تبث امإف كلما امأف « نيقابلا تح عطق
 ء اهعيبي ال اذكو « اهؤطو هل لحي مل اهأربتساو ملسم اهباصأف « هل يهف ةيراج باصأ نم مامإلا
 اهأطي نأ هل : -هللا همحر- دمحم لاقو-هللا امهمحر- فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع اذهو

 يبرحلا نم ءارشلابو برحلا راد يف ةمسقلاب تبثي امك هدنع كلملا هب تبثي ليفنتلا نأل « اهعيبيو
 . فالتخالا اذه ىلع ليق دق فالتإلاب نامضلا بوجوو

 : يعفاشلا لاقو :ش ( بلسب سيلف ) :م ءايشألا هذه نم روكذملا يأ :ش ( كلذ ادع امو ) :م

 بوكرملاو « هب يذلا حالسلاو ءاهيف لتاقي يتلا بايثلاك برحلا ةحاس نم هيلع ناك ام بلسلا

 نم هطسو يف امو متاخلاو راوسلاو قوطلاو ةقطنملاك هب لتاقي ال هدي يف ام امأف « هيلع لتاقي يذلا

 : نالوق هيفف هتبيقحو ةقفنلا

 . ةياور ىف دمحأ لاق هبو بلسلا نم سيل هنأ : امهدحأ

 . ناتیاور هبکرم يف دمحأ نعو « انلوق وهو بلسلا نم هنأ : يناثلاو

 . ةمينغلا نم وه لب :ش ( هبلسب سيلف یرخآ ةباد ىلع همالغ عم ناک امو ) :م

 نم رم امل مالسإلا رادب زارحإلا دعب تبثي ذب امغإف كلم ا اماف ءنيقابلا قح عطق ليفنتلا مكح مث ) :م

 « ةلفانلاو ةظفاحلا ديلا تابثإ ءاليتسالا نألو : هلوقب مئانغلا باب يف ركذ ام ىلإ ةراشإ :سش (لبق

 . كلملا تبثي الف زارحإإلا لبق ةمدعنم ةلفانلا ديلا يأ « ةمدعنم ةيناثلاو

 مؤطو هل لح مل اعاربتس اد ماس ابا ۽ ل يهف ةيراج باعا نم : مامإلا لاق ول یتح ) :م

 باص هيلع دمقعاو « هبحاصو دمحم نیپ تادایزلا ي فالتلا رکذ :سش (اهییو اعاط

 مكاحلا هيلع دمتعاو « «ريغصلا ريسلا» يف فالخلا ركذي ملو «ةيادهلا» بحاص هعبتو ««رارسألا»

 ال : لاقف فسوي يبأ لوق ركذي ملو «دمحمو ةفينح يبأ نيب يخركلا ركذو « يفاكلا يف ديهشلا

 تبثب ليفنتلا نأل ) :م ةموظنملاو فلتخملا بحاص هيلع دمتعاو «دمحمل اًقالخ ةفينح يبأ دنع اهؤطي

 .دمحم دنع يأ :ش ( هدنع كلملا هب

 ةمسقي ةب يأ :ش ( برحلا راد يف ةمسقل ةلاب ) :م كلملا يأ :ش ( تبثي امك ):م : ةثالثلا تلاق هبو

 :م يبرحلا نم برحلا راد يف اهريغ وأ ةيراج ىرتشا نإف :ش ( يبرحلا نم ءارشلابو): م مئانغلا مامإلا

 : ليق دق) :م هلوق هربخو ءادتبالاب عوفرم نامضلا بوجو ظفل :ش ( فالتإلاب نامضلا بوجوو )

 يأ ‹ كلما هلوق ىلع اًقوطعم نوكيف « واولاب ليق دقو خسنلا ضعب يفو :ش ( فالتخالا اذه ىلع

 . ىلوأ لوألاو هباصأ يذلا هبلس [. . . .] فلتأ ام ىلع هل لفنملل نامضلا بوجوو كلم ا تبثي
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 -اًدمحم نأ كلذ نايبو «فسوي ىبأو ةفينح ىبأ لوق ىلع درت ةهبشلاعفد هركذاغنإو

 « ركذي ملو دكأتم قحلا نأل ‹نمضي مامإلا هلفن ءبلسلا فلخملا نأ تادايزلا يف ركذ -هللا همحر

 امهبهذم ىلع ءطولا لحي نأ يغبنيف « كلملا مامت ليلد نامضلا نأل ءاهيلع ةهبش نامضلا دروف

 ال امهدنعو نمضي دمحم دنع فالتخالا ىلع اًضيأ هنإ كلذ عفد يف : لاقف ءاربتسالا دعب اًضيأ

FF 
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 راذكلا ءاليتسا باب
 لام يف ققحت دق ءاليتسالا نأل . اهوكلم مهلاومأ اوذخأو مهوبسف مورلا ىلع كرتلا بلغ اذإو

 كلذ نم هدجم ام انل لح كرتلا ىلع انبلغ نإف « ىلاعت هللا ءاش نإ هنيبن ام ىلع ببسلا وهو حابم

 . اهوكلم مهرادب اهوزرحأو -هللاب ذايعلاو- انلاومأ ىلع اوبلغ اذإو ‹ مهكالمأ رئاسب ًارابتعا

 ال روظحملاو « ءاهتناو ءادتبا روظحم ءاليتسالا نأل « اهنوكلمي ال : -هللا همحر- يعفاشلا لاقو

 مصخلا ةدعاق نم فرع ام ىلع كلملل ًاببس ضهتني

 ( رافكلا ءاليتسا باب) م

 ىلإ ردصملا ةفاضإ ليبق نم ةفاضإلا هذهو «رافكلا ءاليتسا نايب يف باب اذه يأ :ش

 : لاقف اًضعب مهضعب ءاليتساب أدب مهئاليتسا يف عرش الو «لعافلا

 رافك دارملاو ‹ يمور عمج مورلاو « يكرت عمج كرتلا :ش ( مورلا ىلع كرتلا بلغ اذإو ) :م

 وهو حابم لام يف ققح دق ءاليتسالا نأل « اهوكلم مهلاومأ اوذخأو مهوبسف ): م مورلا ىراصنو كرتلا

 يأ :ش ( ىلاعت هللا ءاش نإ هنیبن ام یلع) :م كلملا ببس وه حابم لام ىلع ءاليتسالا يأ :ش ( ببسلا

 . انلاومأ ىلع اوبلغاذإو : هلوق دنع

 نم هوذخأ ام كرتلا يديأ يف هدجن ام يأ :ش ( كلذ نم هدجن ام انل لح كرتلا ىلع انباغ نإف ) :م

 يذلا اوكلم ال مهنأل «كرتلا لاومأ رئاس ىلع اًسايق يأ :ش ( مهكالمأ رئاسب ؟رابتعا ): م مورلا

 ىلع ) :م رافكلا يأ :ش ( اوبلغ اذإو ) :م ءاوس لصألا مهلامو وه راص ءاليتسالاب مورلا نم هوذخأ

 اهنوكلي كلام دنع الإ دمحأو كلام لاق هبو :ش ( اهوكلم مهرادب اهوزرحأو هللاب ذايعلاو انلاومأ

 . انعم ةياور يفو « كلام عم ةياور يف « ناتياور دمحألو « زارحإلا نودب ءاليتسالا درجمل

 مارح عونم يأ :ش ( روظحم ءاليتسالا نأل ءاهنوكلمم ال : - هللا همحر - يعفاشلا لاقو ) :م

 :م برملا رادب زارحإللا دعب يأ :ش ( ءاهتناو ): م مالسإإلا راد يف يأ :ش ( ءادتبا ) :م اقلطم

 نم روظحملا نأل كلملل اًببس نوكي ال هجو نم روظحملا يأ :ش ( كلملل اًببس ضهتني ال روظحملاو)

 فرع ام ىلع) :م رمخلاو مدلاو ةتيملاب عيبلاك اًضيأ اندنع كلملل اببس نوكي ال لطابلا وهو هجو لك

 . هدنع ةيعورشملا دعب يهنلا نأ مهيلإ ةءارإ يهو :ش ( مصخل ا ةدعاق نم

 يفامک ءهجو نود هجو نم روظحملا يف حصي امنإ مصخل ا ةدعاقب هدييقتو : يكاكلا لاقو

 لام ىلع ملسملا ءاليتسا يف امك قافتالاب كلملا ديفي ال هجو لك نم روظحملا امأ ٠ دسافلا عيبلا

 . ملسللا

 حرس ىلع اوراغأ نيكرشملا نأ نيصحلا نب نارمع نع يور ام يعفاشلا هلاق ام ديؤي : تلق نإف
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 ‹ حابم لام ىلع درو ءاليتسالا نأ انلو

 اهزجع ىف تدعقف ءابضعلاب تتأف ةليل تاذ تتلفناف ىعارلا ةأرما اورسأو ءابضعلاو اوبهذو ةنيدملا

 ام سئب » : لاقف هللا لوسرل كلذ اوركذ ةنيدملا تمدق املف ءاهنرحنتل هللا اهاجن نإ ترذنو

 نوكلي ال رافكلا نأ اذهب ملعو « هتقان ذخأو « مدآ نبا كلم ال اميف الو هللا ةيصعم يف رذن ال « اهتزج

 . مهنم ذخألاب ءابضعلا ةأرملا تكلل نوكلي اوناك ولف « نيملسملا لاومأ

 ال زارحإلا ليقو . قيرطلا يف هلبق ناك ءابضعلا ةأرملا ذخأو مهرادب اهوزرحأ اوناك ام : تلق

 هنإف ‹ (۸ ةيآلا : رشحلا) ...  نيرجاهملا ءارقفلل # : ىلاعت هلوق نآرقلا نم انليلدو . كلملا تبثي

 . ءارقفاومس امل مهلاومأ رافكلا كلي مل ولف ‹ هل كلم ال نم ريقفلاو « ءارقف مهامس ىلاعت

 لام ىلع درو ) :م رافكلا ءاليتسا يأ :ش ( ءاليتسالا نأ انلو ) :م هلوق وه لوقعملا نم انليلدو

 يف عافتنالا نم نكمتي هجو ىلع اًقلطم لحم ىلع رادتقالا نع ةرابع ءاليتسالا نأل :ش ( حابم

 مهزارحإ دعب مث زارحأإلا دعب الإ نوكي ال ةفصلا هذهب رادتقالاو لآملا يف راخدالا نمو لاحلا

 ءاليتسالاك راصف « روظحم لام ىلع ال حابم لام ىلع ذئنيح ءاليتسالا دروف ةمصعلا تعفترا

 ةيآلا :ءاسنلا) € ًاليبس نينمؤملا ىلع نيرفاكلل هللا لعجب نلو :  ىلاعت هللا لاق : ليق نإف

 . ؟ ليبسلا تاهج ىوقأ نم رهقلاب كيلمتلاو ءاليتسالاب انلاومأ نوكلي فيكف « ١

 . انركذ امك احابم الام نوكلي لب « ءاليتسالاب مهنوكلمي ال مهو نينمؤملا لوانتي صنلا : انلق

 يذلا نم وأ هتمسق يف عقو يذلا يزاغلا نم ميدقلا كلم اب دادرتسالا مكيلع دري : تلق نإف

 . يزاغلا ىضر نودب برحلا راد لهأ نم هارتشا

 كلاملل كلملا مايق ىلع لدي ال ميدقلا كلاما قحب دادرتسالا قح ءاقب نأب بيجأ : تلق

 عم هل بوهوملا ىضر نودب هكلم يدق ىلإ ةداعإلاو ةبهلا يف عوجرلا بهاولل نأ ىرت الأ «ميدقلا

 ىضر نودب ةعفشلا قحب يرتشملا نم رادلا ذخأي عيفشلا اذكو « لاحلا يف بهاولا كلم لاوز

 . هل كلملا توبث عم يرتشملا

 . ىفخي ال ام ىلع رظن هيف ةبهلا ىلع سايقلا : تلق

 . ةقلخلا لصأب حابم لاملا نأ ملسن ال : تلق نإف

 « (۲۹ ةيآلا : ةرقبلا ) ¢ اًعيمج ضرألا يف ام مكل قلخ :  ىلاعت هلوقل هب حابم هنإ : تلق

 نم ءيشب دحاولا صاصتخا نود اًقلطم عافتنالا ةهمل صاصتخالا يضتقيف « صاصتخالل ماللاو
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 ىلع تبثت ةمصمعلا نال اذهو ‹ مهلاومأ ىلع انئاليتساك فلكملا ةجاحل ًاعفد كلملل اببس دقعنيف

 نأ ريغ ناك امك احابم داع ةنكملا تلاز اذإف < ؛ عاغدتالا نم كلاملا نكمت ةرورض ليلدلا ةافانم

 ءالامو الاح لحملا ىلع رادتقالا نع ةرابع هنأل « رادلاب زارحإلاب الإ ققحتي ال ءاليتسالا

 هريغل روظحملاو

 . صاصتخالا فرحب اعيمج مهيلإ فيضأ دقو « عافتنالا نم نيقابلا عنم هيف نأل « كلذ

 فلكل ةجاحل اعفد كلملل اًببس ) :م حابم لام ىلع ءاليتسالا دورو يأ :ش ( دقعنيف ) :م

 عافتنالا نم كلاملا نكمتل لاملل ةمصعلا تبثت انإو « زارحإلا دعب :ش ( مهلاومآ ىلع انئاليتساك

 ةحلصملا لصحت الف « ضرعتلا نم ليبسب دحاو لك ناك اًموصعم نكي ملاذإ هنأل « ةجاحلا عفدو

 داعف « ةمصعلا تعفترا مهزارحإ دعبةجاحلا عفدو عافتنالا نم نكمتلا يهو ةمصعلا نم ةبولطملا

 . ءالیتسالاب هوکلمف احابم

 ( ةمصعلا نأل ) :م هلوقب هنيبو « حابم لام ىلع درو ءاليتسالا نأ ىلإ ةراشإ :ش ( اذهو ) :م

 يف ام مكل قلخ يذلا وه :  ىلاعت هلوق وهو :ش ( ليلدلا ةافانم ىلع تبثت ) :م لاملا يف يأ :ش

 تبثت اغإو ٠ صخشل اًموصغم ألام نوكي ال نأ يضتقي « ( ۲۹ ةيآلا : ةرقبلا ) € اًعيمج ضرألا

 . ةمصعلا

 امك احابم داع ةنكملا تلاز اذإو « عافتنالا نم كلاملا نكمت ) :م ةرورضل يأ :ش ( ةرورض ) :م

 . لصألا يف :ش (ناك

 احابم داع هلوق ىلإ ليلدلا ةافانم ىلع تبت ةمصعلا نأل : «ةيادهلا» ىف هلوق «ىفاكلا» ىفو

 لاقي نأ الإ . ةنكملا لاوز عم اهكليي ملانرادب انزرحأو يغبلا لهأ لاومأ ىلع انبلغ اذإ انإف « لكشم

 . برحلا رادب زارحإلاب ةنكملا لاوز هب دارأ

 ملف « هجو نود هجو نم ةمصعلا تبثتف . ةفلتخم ةنايدلا مكحب يهو ةدحاو رادلا لصأ مث

 ‹ هجو لك نم ةنيابتم تحعنلاو « ةفلتخم رادلا نأل « برحلا لهأ فالخب « كشلاب كلملا تبثي

 نع ةرابع ) :م ءاليتسالا نأل يأ :ش ( هنأل « رادلاب زارحإلاب الإ ققحتي ال ءاليتسالا نأ ريغ ) :م

 ينعي « ةبقاع يأ :ش ( الًآامو ) :م لاحلا يف لاملاب عافتنالاب يأ :ش ( لاح لحلملا ىلع رادتقالا

 روظحم ءاليتسالا نإ مصخلا لوق نع باوج :ش ( هريغل روظحملاو ) :م يناثلا نمزلا ىلإ راخدالاب

 . كلملل اًببس ضهتنيال
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 ` اهيلع رهظ نإف « لجاعلا كلم اب كنظ امف لجآلا باوثلا وهو « كلملا قوفت ةماركل ًاببس حلص اذإ

 اهوذخأ ةمسقلا دعب اهودجو نإو « ءيش ريغب مهل يهف ةمسقلا لبق نوكلاملا اهدجوف نوملسلما

 هتدجو نإو ءيش ريغب كل وهف ةمسقلا لبق هتدجو نإ : هيف -مالسلا ةيلع -هلوقل اوبحأ نإ ةميقلاب

 ءةميقلاب كل وهف ةمسقلا دعب

 حابم لاملا نأ ينعي « هسفن يف حابم هريغل روظحم هنكل « روظحم هنأ انملس : لاقي نأ هريرقت

 اببس حلص اذإ ) :م هنيعل ال ينعي «هريغل روظحملاو كلاملا وهو ريغلا قحل هيف رظحلا نكل « هنيعل
 معنلا ءالعإ قاقحتسال اًببس حلصت اهنإف « ةبوصغملا ضرألا يف ةالصلاك :ش ( كلما قوفت ةماركل

 . هلوق ىنعم وهو ىلوأ ايندلا يف كلملل اببس كلملل حلصي نألف « ةرخآلا يف باوثلا وهو
 يف ينعي :ش ( لجاعلا كلملاب كنظ امف ) :م ةرخآلا يف ينعي :ش ( لجآلا باوشلا وهو ) :م

 ‹ هيخأ موس ىلع موسلا يف امك كلملل اًببس نوكي نأ حلصي دق روظحملا لوقن انأ ىلع ايندلا

 . ذئنيح هلصأ ضقتناف ةعلسلل يقلتملا عيبو « يدابلل رضاحلا عيبو ةعمجلا موي ناذألا دنع عيبلاو

 ال ةمصعلا نأل « اًضيأ لكشم لجاعلا كلم اب هلوق ىلإ هريغب روظحملاو : «يفاكلا» يفو

 ىلع هنأ رم امل ؛ روظحم ءاليتسالا نوكي ال تلاز نإف « ال وأ مهرادب زارحإلاب تلاز نأ امإ ولخت

 ‹ ةيقاب ةمثؤملا ةمصعلا لاقي نأ الإ «ةاغبلا ةلأسم يف امك مهل اكلم رصت مل كرتي مل نإو حابم لام

 . رادلاب اهنأل ةوقلاب تلاز نإو « مالسإلاب اهنأل

 انم رافكلا اهذخأ يتلا لاومألا ىلع نوملسملا بلغ نإف يأ :ش ( نوملسملا اهيلع رهظ نإف ) :م

 ريغب ) :م كالملل يأ :ش ( مهل ):م لاومألا كلت يأ :ش ( يهف ةمسقلا لبق نوكلاملا اهدجوف ) :م

 م مئانخلا مامإلا ةمسق دعب يأ :ش ( ةمسقلا دعب اهودجو نإو ) :م اًناجم اهنوذخأي ينعي :ش ( ءيش
 . اهتميقب اهنوذخأي اهوذخأي نأ اودارأ نإ ينعي :ش ( اوبحأ نإ ةميقلاب اهوذخأ):

 ريغب نيهجولا يف نوذخأي - هللا همحر - يعفاشلا دنعو : - هللا همحر - يزارتألا لاق

 . ءيش

 نإو لام لا تيب نم همهس يف عقو نم ضوعي مامإلا نكلو - هللا همحر - يعفاشلا لاق : تلق

 . ةمسقلا داعأ ءيش لاملا تيب يف نكي مل

 هتدجو نإ ): م مكحلا اذه يآ :ش ( هيف ) :م ةي يبنلا لوقل يأ :ش ( -مالسلا هيلع- هلوقل ) :م

 هجرخأ ثيدحلا اذه :ش ( ةميقلاب كل وهف ةمسقلا دعب هتدجو نإو « ءيش ريغب كل وهف ةمسقلا لبق
 - سابع نبا نع ةرسيم نب كلملا دبع نع ةرامع نب نسحلا نع امهننس يف يقهيبلا مث ينطقرادلا

 هدجو نإ »:- مهنم نوملسملا هذقنتساف ودعلا هزرحأ اميف -لاق ايب يبنلا نع - امهنع هللا يضر
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 ةمسقلا دعب ذخألا يف نأ الإ هل ًأرظن ذخألا قح هل ناكف هاضر ريغب هكلم لاز ميدقلا كلاملا نألو

 هذخأيف صاخلا هكلم ةلازإب هنم ذوخأملاب ًاررض

 نب نسحلا : لاقو "؛نمشلاب هذخآ ءاش ناف هب مسق دق هدجو نإو « هب قحأ وهف مسقي نأ لبق هبحاص
 . كورتم ةرامع

 نع ةفرط نب ميمت نع برح نب كامس نع تايزلا نيساي نع «همجعم» يف يناربطلا ىورو
 لجر اهارتشا مث « ميلس ينب نم لجر ةقان ودعلا باص : لاق - هنع هللا يضر - ةرمس نب رباج

 هب اهارتشا يذلا نمثلاب مالسلا هيلع هرمأف هربخأف ةي يبنلا ىتأف .اهبحاص اهفرعف نيملسملا نم

 : لاق ةفرط نب ميت نع هلیسارم يف دواد وبأ هاور « " اهنیبو هنیب يلخي الإو ودعلا نم اهبحاص
 هنأ ةنيبلا رخآلا ماقأو ‹ هتقان اهنأ ةنيبلا ماقأف اي يبنلا ىلإ اعفتراف هل ةقان لجر عم لجر دجو

 الِإو ‹ هب قحأ تنأف هب اهارتشا يذلا نمللاب اهذخأت نأ تئش نإ » : لب ىبنلا لاقف « ودعلا نم اهارتشا

 . فيعض نيساي : تحل ا دبع لاقو ” « هتقان لخف

 نع باهش نبا نع ةورف يبأ نب هللا دبع نب قاحسإ نع هننس يف اًضيأ ينطقرادلا جرخأو
 يف هلام دجو نم » : لوقي ةي هللا لوسر تحمس : لاق رمع نب هللا دبع هيبأ نع هللا دبع نب ملاس

 قاحسإ : ينطقرادلا لاق « ۶ « ءيش هل سيلف مسق ام دعب هدجو نمو « هل وهف مسقي نأ لبق ءيفلا

 - ينطقرادلا هاور اب جتحي نأ الإ قبي ملو ‹مصخلا هب یضری ال هلک تیر امک اذهو ‹ كورتم

 : لاق - هنع هللا يضر - باطخلا نب رمع نأ بيؤذ نب ةصيبق نع «هننس» ىف اذهو - هللا همحر

 « هريغ نم هب قحأ وهف هنيعب هعاتم لجر ىأرف مهيلع رهظف سانلا لاومأ نم نوكرشملا باصأ ام

 ‹ هوحن - هنع هللا يضر - يلع نع سالخ نع هفنصم يف ةبيش يبأ نب ركب وبأ ىور اذكو

 . ةفيعض يلع نع سالخ ةياور يقهيبلا لاق

 , ةحيحص - هنع هللا يضر - يلع نع سالح ةياور : مزح نبا لاق : تلق

 ءيش ريغب هذخأيف :ش ( هل ارظن ذخألا قح هل ناكف « هاضر ريغب هكلم لاز ميدقلا كلاما نألو ) :م

 :ش ( ذخألا يف نأ الإ ): م مهيلع ررضلا لقف نيمناغلا نيب ماع مونغملا يف كلما نأل « ةمسقلا لبق

 . ]۸٤۸[ يزوجلا نبا ءافعض يف ةرامع نب نسحلا ةمجرتو ]٤/ ١٠١[. ريسلا باتك يف ينطقرادلا (۱)

 . (۱۷۳ /٤)دئاوزلا عمجم . حيحصلا لاجر هلاجرو ريبكلا يف يناربطلا هاور : يمشيهلا لاق (۲)

 . ]۳٦۸۷[ يزوجلا نبا ءافعض يف تايزلا نيساي ةمجرت عجارو « ]۳٠٤[ دواد يبأل « ليسارملا » ()

 )٤( يف ينطقرادلا ١ “ريسلا ]٤/ ١١١[ « يزوجلا نبا ءافعض يف هللا دبع نب قاحسإ ةمجرت عجارو ]۱١١١[.
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 . ةميق ريغب هذخأيف ررضلا لقيف ةماع ةمسقلا لبق ةكرشلاو « نيبناجلا نم رظنلا لدتعيل ةميقلاب

 ءاش نإ رايخلاب لوألا هكلامف مالسإلا راد ىلإ هجرخأو كلذ ىرتشاف رجات برحلا راد لخد نإو

 ضوعلا عفد دق هنأ ىرت الأ ء اناجم ذخألاب ررضتي هنأل « هكرت ءاش نإو هارتشا يذلا نمشلاب هذخأ

 هوبهو ولو . ضوعلا ةميقب هذخأي ضوعب هارتشا ولو . هانلق اميف رظنلا لادتعا ناكف « هتلباقمب

 يلثم وهو امونغم ناك ولو ‹ ةميقلاب الإ لازي الف صاخ كلم هل تبث هنال هتميقب هذخأب ملسمل
 هذخاأي

 هذخاأيف ‹ صاخلا هكلم ةلازإب هنم ذوخأمل اب ًاررض ةمسقلا دعب ): م دقلا كلاملا ذخأ يف نأ ريغ يأ

 لبق ةكرشلاو ) :م ديدجلا كلاملاو ميدقلا كلاما بناج ريغب :ش ( نيبناجلا نم رظنلا لدتعيل ةميقلاب

 ( ةميق ريغب هلخأيف « ررضلا لقيف ): م مهنيب :ش ( ةماع ) :م ةمينغلا مامإلا مسق لبق يأ :ش ( ةمسقلا

 مل منغملا نم ةيراج دلوتسا ول نيمناغلا نم ادحاو نآ نيمناخلا نيب كلملا مومع ىلع ليلدلاو :ش

 . ةميقلاب هذخأي ثيح ةمسقلا دعب ام فالخب « ةكرشلا مومعل كلملا مدعل بسنلا تبثي

 (هجرخأو) :م يبرحلا هيلع ىلوتسا يذلا يأ :ش ( كلذ ىرتشاف رجات برحلا راد لخد نإو ) :م

 ( هارتشا يذلا نمثلاب هذخأ ءاش نإ رايخلاب لوألا هكلامف مالسإلا راد ىلإ ) :م ءيشلا كلذ جرخأ يأ :ش

 - هللا همحر - ديهشلا مكاحلا هركذ اذك « هنيي عم يرتشملا لوق نمثلا يف لوقلاو « رجاتلا يأ :ش

 الأ ) :م ءيش ريغب ينعي :ش (اًناجم ذخألاب ررضتي ) :م رجاتلا نأل يأ :ش ( هنأل هكرت ءاش نإو ) :م

 :م هارتشا يذلا ءيشلا كلذ ةلباقب يأ :ش ( هتلباقمب ضوعلا عفد دق ) :م رجاتلا نأ يأ :ش ( هنأ ىرت

 . نيبناجلا نم رظنلا لدتعيل هلوق وهو :ش ( هانلق اميف رظنلا لادتعا ناكف)

 كلذ ةميقب يآ :ش ( ضوعلا ةميقب هذخأب ) :م ءيشلاب ءيشلا يأ :ش ( ضوعب هارتشا ولو ) :م

 . هارتشا يذلا ضوعلا

 ينعي :ش ( هذخأي ): م ملسمل ءيشلا كلذ برحلا لهأ بهو ولو ىأ :ش ( ملسمل هوبهو ولو ) :م

 :م هل بوهوملل يأ :ش ( هل تبث هنأل ) :م ءيشلا كلذ ةميقب يأ :ش ( هتميقب ) :م هذخأي هبحاص

 ءاًتاجم هل بوهوملل تبثي كلم ا نأ ىلع ليق :ش ( ةميقلاب الإ لازي الف ) :م ةبهلاب :ش ( صاخ كلم)

 هل نيعت اغإ قحلا اذه نأل « ةمسقلاب ةازغلا دحأل تبثي ام فالخب « اًناجم هنم ذحخألاب ررضتي الف

 . نيقابلا يديأ يف امع هقح سم عطقنا ام ءادأب

 مل نإو ةبهلا يف ةدوصقم ةأفاكملا نأل « ىنعم ضرعلاب تبثياًضيأ انه اه كلملا نأب : بيجأو

 . ةميقلا يف هقح تابثإ يف اربتعم كلذ لعجف « ةطورشم نكت

 رهقلاب اًذوخأم يأ :ش ( اًمونغم ) :م نيملسملا نم رافكلا هذخأ ام يأ :ش ( ناك ولو ) :م

 :ش (هذخأي ) :م ريعشلاو ةطنحلاو ةضفلاو بهذلاك يلثم هنأ لاحلاو يأ :ش ( يلثم وهو) :م ةبلغلاو
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 . انيب امل هذخأي ال ًابوهوم ناك اذإ اذكو « ديفم ريغ لئم اب ذخألا نأل « اهدعب هذخأي الو ةمسقلا لبق

 راد ىلإ هجرخأو لجر هارتشاف ًادبع اورسأ نإف : لاق . افصوو ًاردق هلثب یرتشم ناک اذإ اذکو

 ذخألا امأ ‹ ودعلا نم هب ذخأ يذلا نمثلاب هذخأي ىلوملا نإف ٠ اهشرأ ذخأو هنيع تنقفف مالسإلا

 الو ديفي ال وهو هلثمب هذخأ هذخأ ولف ‹ حيحص هيف كلملا نأل « شرألا ذخأي الو « انلق املف نمشلاب

 اهلباقي ال فاصرألا نأل « نمثلا نم ءيش طحي

 . ءيش الب :ش ( ةمسقلا لبق ): م دقلا كلاملا وهو هبحاص يأ

 هذخأ ول هنأل :ش ( ديفم ريغ لمم اب ذخألا نأل ) :م ةمسقلا دعب يأ :ش ( اهدعب هذخأي الو ) :م

 ال :ش ( هذخاأي ال اًبوهوم ناك اذإ ) :م يلثملا مكح اذكو يأ :ش ( اذكو ) :م هيف ةدئاف الو لثمل اب ذخأ

 . ديفم ريغ لثملاب ذحألا نأل ‹ هلوق ىلإ ةراشإ :ش ( انيب امل ) :م ةدئافلا مدعب ميدقلا كلاملا هذخأي

 ناک اذإ اًضیأ ےدقلا كلاملا هذخأي ال اذكو يأ :ش ( اًقصوو اردق هلثمب ىرتشم ناك اذإ اذكو ) :م

 ةرشع يطعي نأ يف ةدئاف ال هنأل « اًمصوو اردق هلثب ىرتشم مهرادب هوزرحأو انم رافكلا هذخأ ام

 . ةديج زفقأ ةرشع ذخأيو « ةديج زفقأ ةرشع يطعي وأ ‹ دايج ليقاثم ةرشع ذخأيو « دايج ليقاثم

 وأ رخآ سنجب وأ هنم اردق لقأب ملسملا هارتشا ول امع ازارتحا اًقصوو اردق هلوقب ديق اغإو
 ردقامنإ هنأل « ابر كلذ نوكيالو ‹ ىرتشملا لثمب هذخأي نأ هل نإف اًمصو هنم أدرأ هنكلو هسنجب

 .ءادتبا هیرتشي هنأ ال ‹ هکلم مدق ىلإ هدیعیو هکلم صلخبتسیل

 راد ىلإ هجرخأو لجر هارتشاف دبع اورسأ نإو ) :م - هيلع هللا ةمحر - دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 يأ :ش ( ىلوملا نإف ) :م نيعلا شرأ يأ :ش ( اهشرأ) :م ىلوملا يأ :ش ( ذخأو هنيع تئقفف مالسإل

 نمللاب ذخألا امأو « ودعلا نم هب ذخأ يذلا نمشلاب ) :م دبعلا ذخأي يأ :ش ( هذخأي ) :م لوألا ىلوملا

 : م دقلا كلاملا يأ :ش ( ذخأي الو ) :م اتاجم ذخألاب ررضتي هنأل « هلوق ىلإ ةراشإ :ش ( انلق املف

 . نومضم هيف فصولا نإف « دسافلا ءارشلا نع زارتحا :ش ( حيحص هيف كلم ا نأل « شرألا)

 شرألا نأل :ش ( ديفي ال وهو هلثب هذخأ) :م شرألا ذخأ ول كلاملا ىأ :ش ( هذخآ ولف ) :م

 نمثلا نم ءيش طحي ال شرألا ذخأ اذإ ينعي :ش ( نمشلا نم ءيش طحي الو ) :م ريناند وأ مهارد

 الو « هيف تاذلا يف لامكلا ةفص اهب لصحي هنأل فصولا ةلزنمب نيعلا نأل « نيعلا ءقتف ببسب

 نأل هلوق يف ةياهنلا يفو :ش ( نمشلا نم ءيش اهلباقي ال فاصوألا نأل ) :م نمشلا نم ءيش طحني
 . رظن نمثلا نم ءيش اهلباقي ال فاصوألا

 فاصوألا نأل « يفاكلا يف ركذ اذكهو « لكشم وهو : ةمالعلا يخيش لاق : يكاكلا لاق

 نم طح هلف ادوصقم راص اذإ امأف « لوانتلاب ادوصقم رصي ملاذإ نمشلا نم ءيش اهلباقي ال اغإ

 ‹ نيعلا صخي ام نمثلا نم طحي هنإف « ةحبارم هعاب مث هنيع تئقفف ادبع ىرتشا ول امك « نمللا
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 يرتشملا دي يف ىرتشملا راص عيفشلا ىلإ تلوحت ال ةقفصلا نأل ؛ ةعفشلا فالخب نمثلا نم ءيش

 حيحص كلملا انه اه امأ ‹ بصغلا يف امك هيف نمضت فاصوألاو ًادساف ءارش ىرتشملا ةلزنمب

 فلاب لجر هارتشاف ًادبع اورسأ نإو . اقرتفاف

 . (ةيريهفلا دئاوفلا» ىف هركذ « تروع اذإ ام فالخب

 نأ يغبنيف ‹ لوانتلاب ةدوصقم تراص انهو « باتكلا يف ةروكذملا ةعفشلا ةلأسم يف امكو

 . نمثلا نم نيعلا صخي ام طح مدقلا كلاملل نوكي

 كلملا يف لوانتلاب ادوصقم هتروريص دنع نمثلا نم ءىش ةلباقمب اغإ فصولا نأب : هنع بيجأ

 عيفشلا ىلإ ةبسنلاب ىرتشملا يف كلملا نإف « ةروكذملا لئاسملا يف امك ةهبشلا عضوم يف وأ « دسافلا

 ١ . دسافلاک

 ‹ ةنايخلا نود ةنامألا ىلع ةحبارملا تابثإل ال ةقيقحلاب هقحلت ةهبشلا ةحبارملا ةلأسم ىفو

 . كلاملا قحل ةاعارم بصغلا يف نومضم فصولا نأل اذهو

 فصولا ذإ « فصولا ال نيعلا لباقي نمثلا حيحصلا ءارشلا يف امأ « دسافلا ءارشلا يف اذكو

 هلباقب بلاطي نأ عئابال نكي مل دقعلا دنع هايفن دق بوغرم فصو عيبملل رهظ ولاذهلو « عبات

 هنأ یرت الأ . عبات هنأل ‹ نمثلا نم ءيش طقسي ال هباهذبو « حيحص كلم يف كلملا تاف دقو اًئيش

 . نمثلا نم ءيش طقسي ال هنيع وأ هدي تبهذف ادبع یرتشا ول

 نم ءيش هلباقي ثيح ةعفشلا ةلأسم يف فصولا فالخب ينعي :ش ( ةعفشلا فالخب ) :م

 ةعفشلا يف فاصوألا تاوف ناك اذإ اميف ميقتسي اغنإ ةعفشلا فالخب : هلوق يكاكلا لاق . نمثلا

 اهتاوف ناك اذإ امأ ءانتلأسم فالخب « ةعفشلا يف نمشلا نم ءىش اهلباقي ذئنيحف « يدصق لعفب

 ةلأسم فلاخت ال ذئنيحف ‹ نمثلا نم ءىش اهلباقي الف ناتسبلا قرح نأب ةعفشلا ىف ةيوامس ةفآب

 . انتلأسم ةعفشلا

 :ش ( يرتسشملا دي يف ) :م ءارلا حتفب :ش ( ىرتشملا راص عيفشلا ىلإ تلوحت امل ةقفصلا نأل ) :م

 يف يأ :ش ( هيف نمضت فاصوألاو « ادساف ءارش ) :م ءارلا حتفب :ش ( ىرتشملا ةلزنمب ) :م ءارلا رسكب

 . درلا بجاو هنأل « دسافلا ءارشلا

 :م . عومجملا ىلع دري وهو ضبقلا رابتعاب ةميقلا هيف بجاولا ذإ :ش ( بصغلا يف امك ) :م

 ‹ حيحصلا كلملا يأ :ش ( اقرتفاف حيحص كلما ) :م ودعلا نم ىرتشا اذإ اميف يأ :ش ( انه اه امأ)

 . ادساف ءارش ىرتشملاو

 فلاب لجر هارتشاف ) :م نيملسملا نم ادبع برحلا لهأ رسأ نإو يأ :ش ( ادبع اورسأ نإو ) :م
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 نأ لوألا ىلوملل سيلف مهرد فلأب رخآ لجر هارتشاف برحملا راد هولخدأو ةيناث هورسأف مهرد
 يناثلا نم ذخأي نأ لوألا يرتش و ‹ هكلم ىلع درو ام رسألا نأل « نمشلاب يناثلا نم هذخأي

 نينمثلاب هيلع ماق هنأل ء ءاش نإ نيفلأب ميدقلا كلاملا هذخأي مث هكلم ىلع درو رسألا نأل ‹ نمللاب

 . هترضح لاحب ًارابتعا هذخأي نأ لوألل سيل ابئاغ يناثلا هنم روسأملا ناك اذإ اذكو « امهب هذخأيف

 مهيلع كلغو « انرارحأو انيبتاكمو اندالوأ تاهماو انيربدم ةبلغلاب برحلا لهأ انيلع كلي الو
 « هسفنب موصعم رحلاو حابملا لاملا لحملاو « هلحم يف كلما ديفي امنإ ببسلا نأل ٠ كلذ عيمج

 سيلف مهرد فلاب رخآ لجر هارتشاف برحلا راد هولخدأو ) :م ةيناث ةرم يأ :ش ( ةيناث هورسأف مهرد
 هذخأي نأ لوألا يرتشمللو « هكلم ىلع درو ام رسألا نأل :ش ( يناثلا نم هذخأي نأ لوألا ىلوملل

 . يناثلا نم

 رسألا نأل ‹ نمثلاب يناثلا نم ذخأي نأ لوألا يرتسشمللو ‹ هكلم ىلع درو ام رسألا نأل نمشلاب ) :م

 :م لوألا يرتشملا ىلع يأ :ش ( هيلع ماق هنأل « ءاش نإ نيفلأب ميدقلا كلاما هذخأي مث هكلم ىلع درو

 (لوألل سيل ابئاغ ) :م لوألا يرتشملا وهو :ش ( يناثلا هنم روسأملا ناك اذإ اذكو « امهب هذخأيف نينمشلاب)

 ةرضحب يأ :ش ( هترضح لاحب ارابتعا هذخأي نأ ): م يدقلا كلاملا وهو لوألا ىلوملل يأ :ش

 . لوألا يرتشملا وهو يناثلا هنم روسأملا

 يناثلا نم هذخأي نأ لوألا يرتشمللو هلوق ىلع ضرتعاو : - هللا همحر - لمكألا لاق

 . نمثلاب هذخأي ذئنيح هنأل « كلاملا ررضتو ودعلا نم هارتشا يذلا ذخآلا قح ءاقبب اولاق ام نمثلاب

 يتلا فلألا يف دوعي هقح نأل « ىلوأ ًالوأ ودعلا نم هارتشا نم قح ةياعر نأب : بيجأو

 ناكف « دبعلا وهو هلباقب ضوعي نكلو ‹ ررضلا هقحلي ميدقلا كلام او « اهلباقي ضوع الب اهدعب
 . ىلوأ هانلق ام

 ( مهيلع كلغنو « انرارحأو انيبتاكمو اندالوأ تاهمأو انيربدم ةبلغلاب برحلا لهأ انيلع كلي الو ) :م

 [. . .]مدقت نم ركذ ىلإ ةراشإ :ش ( كلذ عيمج): م مهيلع انبلغ اذإ برحلا لهأ ىلع يأ :ش

 . مهریغو

 لجر ىرتشا نإ كلذك اهدعبو « ةمسقلا لبق ءىش الب ءالؤهو هذخأي ىلوملا نأ كلذ ةدئافو

 انركذ ام هيف لصألاو « ءيش الب ىلوملا ذخأب مهئاليتسا دعب برحلا لهأ نم انركذ ام نم ادحاو

 . ةبلغلاو رهقلاو قاقرتسالاو رسألاب كلي ثاريملاب كليب ام لك نأ يواحطلا حرش يف

 :ش (ببسلا نأل ) :م ةبلغلاو رهقلاو قاقرتسالاو رسألاب كلي ال ثاريملاب كلي ال ام لكو

 :م بابسألا رئاس يف امك لحملاب دصق اذإ ينعي :ش ( هلحم يف كلما ديفي امنإ ) :م ءاليتسالا وهو

 «فيلاكتلا ءابعأل لمحلل قلخ يمدآلا نأ رابتعاب :ش ( هسفنب موصعم رح لاو « حابملا لاملا لحملاو)
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 ءازج مهتمصع طقسأ عرشلا نأل ‹ مهباقر فالخب « هجو نم هيف ةيرحلا تبلت هنأل هاوس نم اذكو
 مهيلإ لخدف ملسمل ملسم دبع قبأ اذإو . ءالؤه نم ةيانج الو « ءاقرأ مهلعجو مهتيانج ىلع

 مايقل كلاملا تحل ةمصعلا نأل « هنوكلمب : الاقو -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع هوكلمي مل هوذخأف

 جورخلاب هسفن ىلع هدي ترهظ هنآ هلو . هوکلم مالسإلا راد نم هوذخآ ول اذهلو . تلاز دقو « هدي

 ىلوملا دي تلاز دقو عافتنالا نم هل انيكمت هيلع ىلوملا دي ققحتل اهرابتعا طوقس نأل ءانراد نم

 هدي ترهظف

 :ش ( هاوس نم اذكو ) :م . اًمارح هل ضرعتلا ناكف « ةمصعلا ةطساوب الإ فيلكتلا ىلع ةردق الو

 لاقو ءيش ريغب ةمسقلا لبق مهذخآي نأ كلامللف بتاكملاو ربدملاو دلولا مأ نم رحلا ىوس نم يأ

 ةبهلا يف ةميقلاب امهديس امهذخأي ىتح ءاليتسالاب بتاكملاو ربدملا نوكلي : دمحأو كلام

 اهذخأي : يرهزلا لاقو . - هللا همحر - دمحأ دنع اهنوكلي ال دلولا مأ يف وأ ءارشلاب نمشلابو

 اهديس اهذخأي لعفي مل نإف مامإلا اهيدفي :- هللا همحر - كلام لاقو . ةبهلا يف ةميقلاب اهديس

 :م رحلا ىوس نميف يأ :ش (هيف ةيرحلا تبلت ر ا ل لر ال نما جرف لتس اھعاپ الو ةا

 . دوقعلاب مهكليي نأ حصي ال اذهلو « ةيرحلا مهقاقحتسال :ش ( هجو نم )

 ىلع ءازج مهتمصع طقسأ عرشلا نأل ) :م برحلا لهأ باقر يأ :ش ( مهباقر فالخب ) :م

 :م هديبع ديبع مهلعج نأب مهازاج ىلاعت هللا ةينادحو اوركنأ ال مهنأل :ش ( ءاقرأ مهلعجو مهتيانج

 دجوي مل هنأل « انيبتاكمو اندالوأ تاهمأو انيربدمو انرارحأ نم يأ :ش ( ءالؤه نم ةيانج الو )

 . قرلا نوقحتسي الف رفكلا ةيانج مهنم

 دنع هوكلمي مل هوذخأف ) :م برحلا لهأ ىلإ يأ :ش ( مهيلإ لخدف ملسمل ملسم دبع قبأ اذإو ) :م

 يف مكحلاو يقافتا ملسملا ليقو . يعفاشلاو ةياور يف دمحأ لاق هبو :ش (-هللا همحر - ةفينح يبأ

 . كلذك يمذلا دبع

 روهشملا يف دمحأو كلام لاق هبو :ش ( هنوكلمب ) :م : دمحمو فسوي وبأ يأ :ش ( الاقو ) :م

 دقو هيلع هدي مايقل كلاملا قحل ) :م تناك دبعلا يف ةدوجوملا ةمصحلا يأ :ش ( ةمصعلا نأل ) :م هنع

 نم) :م دبعلا يأ :ش ( هوذخأ ول ) :م هدي لاوز ىأ :ش ( اذهلو ) :م ةمصعلا تلازف « هدي :ش (تلاز

 . ةعيرشلا جات لاق اذك « هوكلم ال مالسإلاب ةمصعلا تناك ولو «:ش ( وكلم مالسإلا راد

 هدي ترهظ ) :م دبعلا نأ يأ :ش ( هنأ ) :م - هنع هللا يضر - ةفينح يبألو يأ :ش ( هلو ) :م

 هيلع ىلوملا دي ققحتل ) :م دبعلا دي رابتعا يأ :ش ( اهرابتعا طوقس نأل ء انراد نم جوراب هسفن ىلع

 هدي ترهظف ىلوملا دي تلاز دقو ) :م هب عافتنالا نم ىلوملا نكمت لجأل يأ :ش ( عافتنالا نم هل اًنيكمت
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 ةيقاب ىلوملا دي نأل « ددرتملا فالخب « كلملل الحم قبي ملف « هسفنب اموصعم راصو هسفن ىلع

 -هللا همحر -ةفينح يبأ دنع مهل كلملا تبثي مل اذإو . هدي روهظ عنمف ‹ رادلا لهأ دي مايقل

 ىدؤي ةمسقلا دعبو ةمسقلا لبق امونغم وأ ىرتشم وأ ناك ابوهوم ءيش ريغب ميدقلا كلاما هذخأي

 نم ىلإ ال هنع هسفن ىلع هدي ترهظف ىلوملا دي تلاز برحلا راد لخد نيح هنأل :ش ( هسفن ىلع

 (راصو) :م كلذ قبي ملو ءاش فيك لحملا يف فرصتلا ىلع ةردقلا نع ةرابع ىلوملا دي نأل « هفلخي

 ةمرتحم دي يهو هسفن دي يف ريصي هنأل :ش ( كلملل الحم قبي ملف هسفنب اًموصعم ) :م دبعلا ىأ :ش

 . زارحإلا نودب كلي ال هنأل « كلمتلا عنميف « زارحإإلا عني

 راد نأل ءىلوملا دي تفلخ دق ةرفكلا دي نإف « هفلخي نم ىلإ ال تلاز اهنأ ملسن ال : ليق نإف

 . مهيدي يف برحلا

 ‹ هسفن ىلع دبعلا دي رهظت كلذ دنعو « دحأ دي يف نوكي ال ادح نيرادلا نيب نأب : بيجأ

 « مالسإلا رخف راشأ هيلإ « رادلا ديب عفدنت الف ةيقيقح دي دبعلا دي و« ةيمكح دي رادلا دي نألو

 نع ةرابع انركذ امك ديلا نأ باوجلاو . غارفلا هريغ يف ةيقيقحلا ديلا لوصح نأل « رظن هيفو

 ءاليتسا لبق كلذ هل لصحي برحلا راد ىف دبعلا لوخد نيحو ءاش فيك فرصتلا ىلع ةردقلا

 . هيلع ةرفكلا

 امل هنإف « ىلوملا كلم لاوز مزلتسي ال هسفن ىلع هدي روهظ نأل « ةمزالملا عنب : بيجأ

 بوصخملا يف امك « كلم الب ديلا ذخؤت نأ زاجو « ىلوملا كلم ابصاغ راص هسفن ىلع هدي ترهظ

 . هريغل ديلاو ىلوملل كلملا نإف « ضبقلا لبق ىرتشملاو

 راد يف رودي يذلا وهو برحلا را د يف ددرتملا قبلا دبعلا فالخ يأ :ش ( ددرتملا فالخب ) :م

 ‹ بلطلاب مئاق لحملا ىلع رادتقالا نأل :ش ( رادلا لهأ دي مايقل ةيقاب ىلوملا دي نأل ): م مالسإلا

 هل اًضباق راص ريغصلا هنبال هبهو ول اذهلو « هسفنل :ش ( هدي روهظ عنمف ) :م رادلا لهأب ةناعتسالاو

 . اًمکح هدي ءاقبل

 -هللا همحر -ةفينح يبأ دنع ) :م دبعلا ىلع برحلا لهأل يأ :ش ( مهل كلملا تبثي مل اذإو ) :م

 ناك ) :م برحلا لهأ نم دحأل :ش ( اًبوهوم ) :م دبعلا ناك ءاوس :ش ( ءيش ريغب ميدقلا كلاما هذخأي

 ىلوملا ناك ول يأ :ش ( اًمونغم وأ ): م مهنم دحأ هارتشا نأب ىرتشم دبعلا ناك ول يأ :ش ( ىرتشم وأ

 . نيماغلا دي یف اًمونغم هدحو

 يأ « لوهجملا ةغيص ىلع يأ :ش ( ىدؤي ةمسقلا دعبو ءةمسقلا لبق ) :م ناك اذإ هلك اذه
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 ىلع هل سيلو « مهعامتجا رذعتو نيمناغلا قرفتل ةمسقلا ةداعإ نكمب ال هنأل « لام لا تيب نم هضوع

 هوكلم هوذخأف مهيلإ ريعب دن نإو . هكلم هنأ همعز يف ذإ هسفنل لماع هنأل « قبآلا لعج كلاملا

 ء انركذ ام ىلع دبعلا فالخب « انراد نم جورخلا دنع رهظتل ءامجعلل دي ال ذإ « ءاليتسالا ققحتل

 مهيلإ دبع قبأ نإف « انيب امل ءاش نإ نمثلاب هذخأي هبحاصف مالسإلا راد هلخدأو لجر هارتشا نإو

 راد ىلإ هجرخأو هلک كلذ لجر ىرتشاو هلك كلذ نوكرشملا ذخأف عاتمو سرفب هعم بهذو

 - ةفينح يبأ دنع اذهو « نمثلاب عاتملاو سرفلاو « ءيش ريغب دبعلا ذخأي ىلوملا نإف « مالسإلا

 . -هللا همحر

 ریغب هکلم نوکی دق هنأل ‹ ضوعلا يرتشملا يطعي الو :ش ( لالا تيب نم هضوع ) :م ىلوملل ىدؤي

 ذحأي اغإف ىلوملا امأو « نمللاب يرتشملا ىلع عجر كلذب هرمأ ول ىتح « اعربتم ناكف « هرمأ

 ضوعي اغإو :ش (مهعامتجا رذعتو نيمناغلا قرفتل ةمسقلا ةداعإ نكمب ال هنأل ) :م لالا تيب نم هضوع

 . كلذل دعم لاملا تيب لامو نيملسملا بئاون نم هذه نأل « لاملا تيب نم

 :ش ( هنأل قبآلا لعج ) :م هل بوهوملل وأ رجاتلل وأ يزاغلل يأ :ش ( كلاما ىلع هل سيلو ) :م

 نأ يأ :ش ( هکلم هنأ همعز يف ذإ ) :م همعز يف :ش (هسفنل لماع ) :م ءالؤه نم دحاو لك نأل يأ

 . مدقلا ىلوملل ال هسفنل ًالماع نوكيف « دبعلا

 نم ادودن وأ « ادن دنی دن : لاقي « ادراش ههجو ىلع بهذ يأ :ش ( مهيلإ ريعب دن نإو ) :م

 اغإو «ةميهبلا يأ :ش ( ءامجعلل دي ال ذإ  ءاليتسالا ققحتل هوكلم هوذخأف ) :م برضي برض باب

 (انراد نم جورخلا دنع رهظتل ) :م ةءارقلاب اهيف رهجي ال اهنأل « «ءامجع راهنلا ةالص» : لاقو

 ام ىلع) :م جورخلا دنع روهظلل ادي هل نأل « قبأ اذإ :ش ( دبعلا فالخب ): م مالسإلا راد يأ :ش

 . انراد نم جورخلاب هسفن ىلع هدي ترهظ هنإ هلوق ىلإ ةراشإ :ش ( انرکذ

 مالسإلا راد هلخدأو ): م مهنم لجر « ريعبلا اذه ىرتشا نإو ىأ :ش ( لجر هارتشا نإو ) :م

 . ( انيب امل ءاش نإ نمئلاب هذخأي هبحاصف

 عاتملاو سرفلاو ءيش ريغب دبعلا ذخأي ىلوملا نإف « مالسإلا راد ىلإ هجرخأو هلك كلذ لجر ىرتشاو

 ءدبعلا نود لاملا يف يزاغلل كلم لا تبثي هدنع نأ ال :ش (- هللا همحر- ةفينح يبأ دنع اذهو « نمللاب

 ‹ ءيش ريغب اًضيأ عاتملا كلاملا ذخأي نأ يغبني - هنع هللا يضر - ةفينح يبأ لوق ىلع نأب ضرتعاو

 راد يف هنأل « لاملا نم ىلوملا دي عاطقنال اًضيأ لالا ىلع ترهظ هسفن ىلع دبعلا دي ترهظ امل هنأل

 . مهل اكلم ريصي الف « هيلع رافكلا دي نم قبسأ دبعلا ديو برحلا
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 مكحلا انيب دقو « دارفنالا ةلاحب عامتجالا لاح ارابتعا ءاش نإ نمشلاب هعم امو دبعلا ذخأي : الاقو

 يبأ دنع قتع برحلا راد هلخداو املسم دبع یرتشاو نامأب انراد يبرحلا لخد اذإو . درف لک يف
 دقو عيبلا وهو« نيعم قيرطب ةقحتسم تناك ةلازإلا نأل قتعي ال : الاقو . -هللا همحر- ةفينح

 نع ملسملا صيلخت نأ -هللا همحر- ةفينح يبألو ءًادبع هدي يف يقبف « هيلع ربجلا ةيالو تعطقنا
 ماقي امك « هل اصيلخت قاتعإلا وهو ةلعلا ماقم نيرادلا نيابت وهو طرشلا ماقيف بجاو رفاكلا لذ

 . برحلا راد يف نيجوزلا دحأ ملسأ اذإ اميف قيرفتلا ماقم ضيح ثالث يضم

 نود هجو نم ةرهاظ تناكف قرلاوهو يفانملا عم هسفن ىلع ترهظ دبعلا دي نأب : بيجأو
 ‹ لمأت هيفو . لمكألا هلاق اذكه « لاملا قح يف ةرهاظ ريغ هسفن قح يف ةرهاظ اهانلعجف « هجو
 يف امك رافكلا ءاليتسا عني نأ يغبنيف « حابم لام وهو دجو ةقيقح لالا ىلع دبعلا ءاليتسا نأل
 . دبعلا

 ينعي :ش ( دارفنالا ةلاحب عامتجالا ةلاحل ارابتعا ءاش نإ نمثلاب هعم امو دبعلا ذخأي : الاقو ) :م

 يف مكحلا انيب دقو) :م عاتمو سرف هعمو قبأ اذإ كلذكف « كلذك هيف مكحلا ناك هدحو دبعلا بأ اذإ

 .اهنوكلي مهرادب اهوزرحأو انلاومأ ىلع اوبلغ اذإو هلوق دنع يأ :ش ( درف لك

 - ةفينح يبأ دنع قتع برحلا راد هلخدأو اًملسم ادبع ىرتشاو نامأب انراد يبرحلا لخد اذإو ) :م

 . لوق يف - هللا مهمحر - يعفاشلاو دمحأو كلام لاق هبو :ش ( قتعيال :الاقو .- هللا همحر
 ىقبي نأ زوجي ال هنأل ‹ عيبلا ىلع ربجيو زاج اًملسم ادبع ىرتشا اذإ نمأتسملا يبرحلا نأ ملعاو
 . ىلعي الو ولعي مالسإلا نأل « رفاكلا لذ يف ملسلملا

 نم ديلا ةلازإ يأ :ش ( ةلازإلا نأل ) :م ًالصأ هعيب زوجي ال : - هللا همحر - يعفاشلا لاقو
 يف لوخدلاب :ش ( هيلع ربجلا ةيالو تعطقنا دقو « عيبلا وهو « نيعم قيرطب ةقحتسم تناك ) :م يبرحلا

 . مهرادب هزرحأو مالسإللا راد يف هكلم هنأل « قتعي الف :ش ( دبع هدي يف يقبف ) :م برحلا راد

 : لجو زع هلوقل :ش ( بجاو رفاكلا لذ نع ملسملا صيلخت نأ - هللا همحر- ةفينح يبألو ) :م

 وهو ‹ طرشلا ماقيف ) :م ٠١١ ( ٠ ةيآلا : ءاسنلا ) 4 ًاليبس نينمؤملا ىلع نيرفاكلل هللا لعجي نلو

 ضوعلاب هكلم لازي انراد يف نمأتسملا يبرحلا نأ اذه نايب :ش ( قاتعإلا وهو ةلعلا ماقم نيرادلا نيابت

 . هنامأب هلام ةمرحب

 :م دبعلا قتعيف هلام ةمصع تطقسو نامألا ءاهتناب ةمرحلا تهتنا برحلا راد لخد اذإف

 ماقف. برحلا راد يف نم ىلع هؤاضق ذفني ال ذإ هيلع هقاتع نع يضاقلا زجع دقو :ش ( هل اصيلخت)

 امك ) :م يضاقلا قاتعإ وهو « لاوزلا هيلع ماقف برحلا راد هلوخد وهو هلام ةمصع لاوز طرش

 (برحلا راد يف نيجوزلا دحأ ملسأ اذإ اميف ) :م نيجوزلا نيب :ش ( قيرفتلا ماقم ضيح ثالث يضم ماقي
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 ىلإ مهديبع جرخ اذإ كلذكو ‹ رح وهف رادلا ىلع رهظ وأ انيلإ جرخ مث يبرحل دبع ملسأ اذإو
 هللا لوسر ىلإ اوجرخو اوملسأ فئاطلا ديبع نم ًاديبع نأ يور امل « رارحأ مهف نيملسملا ركسع

 وأ هالومل امغارم انيلإ جورحلاب هسفن زرحأ هنألو . هللا ءاقتع مه لاقو مهقتعب ىضقف ةا

 ‹ رادلا ىلع رهظ اذإ نيملسملا ةعنمب قاحتلالاب

 ةنونيبلا ةلع ماقم ميقأ-يعجرلا قالطلا يف ةنونيبلا طرش وه يذلا- ضيح ثالث ءاضقناف :ش

 ملسأ اذإ اميف ةلعلا ةقيقح نع يضاقلا زجل ةنامألا دعب هقيرفتو مالسإلا يضاقلا ضرع يهو

 . كلذ دعب نم ضيح ثالثب ديقتت نأ اهمزلي مث « مهراد يف نيجوزلا دحأ

 ىلع) :م بلغ يأ « لوهجملا ةخيص ىلع :ش ( رهظ وأ انيلإ جرخ مث يبرحل دبع ملساأ اذإو ) :م
 نيملسملا ركسع ىلإ مهديبع جرخ اذإ كلذكو ءرح ) :م دبعلا يأ :ش ( وهف ): م مهراد يأ :ش ( رادلا

 :لاقو . مهقتعب ىضقف وهي هللا لوسر ىلإ اوجرخو اوملسأ فئاطلا ديبع نم أديبع نأ يور ال رارحأ مهف

 يف - هللا همحر - ةبيش يبأ نباو هدنسم يف - هللا همحر - دمحأ ىورو :ش ( هللا ءاقتع مه

 يضر - سابع نبا نع مسقم نع مكحلا نع جاجحلا ثيدح نم همجعم يف يناربطلاو « هفنصم»

 ‹ ةَ هللا لوسر امهقتعأف املسأف ةي يبنلا ىلإ فئاطلا نم اجرح نيدبع نأ - امهنع هللا

 . ةركب وبأ امهدحأ

 فئاطلا لهأ ب هللا لوسر رصاح ال لاق يفقثلا مركم نب هللا دبع نع يقهيبلا جرخأو

 « بحجنو ثعبنملاو ءالك نب ثراحلا دبع ناكو « ةركب وبأ مهنمف < مهقيقر نم قيقر هيلإ جرح

 كوتأ يذلا انًقيقر انيلع در ايب هللا لوسر اي : اولاق < اوملسأف مهقيقر نم طهر يف نأ دروو

 . هدبع ءالو لجر لك ىلع درو « لجو زع هللا ءاقتع كئلوأ ال : لاقف

 يآ :ش ( اًمغارم انيلإ جورخلاب هسفن زرحأ ) :مانيلإ جرخ يذلا دبعلا نألو يأ :ش ( هنالو ) :م

 جرح اذإ هنأل < امغارم هلوقب ديقو مهذبنو مهنع جرخ اذإ ةمغارم هموق نالف مغار لاقي « اڌبانم

 . يبرحلل هنمثو عابي :ش ( هالومل ) :م اعبات

 ( رادلا ىلع رهظ اذإ نيملسملا ةعنمب قاحتلالاب وأ ) :م «يفاكلا» يف ديهشلا مكاحلا صن هيلعو

 . انيلإ جرخ مث هلوقب لصتم هسفن زرحأ هنألو هلوق نأ امك رادلا ىلع رهظ اذإ هلوقب لصتم :ش

 قاحتلالابو انيلإ جورخلاب هسفن زرحأ هنأ ينعأ « رشنو فل هيفو : يزارتألا لاق اذه نعو

 . رادلا ىلع رهظ اذإ اميف

 . رشن الو فل هيف سیل بترتم مالک اذه : تلق



 ةدايز ىلإ هقح يف ةجاحل اف « هسفن ىلع اتوب قبسأ اهنأل « نيملسملا دي رابتعا نم ىلوأ هدي رابتعاو

 ىلع اتوبث قبسأ اهنأل « نيملسملا دي رابتعا نم ىلوأ ) :م دبعلا دي يأ :ش ( هدي رابتعاو ) :م

 . نيملسملا ةعنجب :ش ( ديكوت ةدايز ىلإ ) :م دبعلا قح يف يأ :ش ( هقح يف ةجاحلاف « هسفن

 يأ :ش ( ناكف « ءادتبا ديلا تابثإ ىلإ ) :م نيملسملا قح يف ةجاحلاو يأ :ش ( مهقح يفو ) :م

 راد ىلإ جرخ هنأك راص « نيملسملا ةعنمب قحتلا امل هنأل < اذه حیضوت :ش ( یلوآ ) :م هدي رابتعا

 نأ ىلإ جاتحي وه و « زارحإلاب هوکلیب نأ نوجاتحم مهنأل ء ةازغللادبع نوكيالو « مالسإلا

 دي بحاص هنأل « ىلوأ راصف « مهزارحإ نم قبسأ هزارحإو « ةمرحلا فرش لوانتل هسفن زرحي

 ء ءادتبا ديلا تابثإ ىلإ نوجاتحم مهو نيملسلملا ةعنب هدي دكؤي ام ىلإ جاتحي هنكل « هسفن يف

 . ملعأ هللاو « ىلوأ هدي رابتعا ناکف
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 نم اتسملا باب
 هنأل ‹ مهئامد نم الو مهلاومأ نم ءيشل ضرعتي نأ هل لحي الف ًأرجات برحلا راد ملسملا لخد اذإو

 ردغ اذإ الإ مارح ردغلاو ءًاردغ نوكي كلذ دعب ضرعتلاف ٠ نامئتسالاب مهل ضرعتي ال نأ نمض
 نيذلا مه مهنأل « هعنمي ملو ٠ كلما ملعب هريغ لعف وأ مهسبح وأ مهلاومأ ذخأف مهكلم مهب

 نإف . اعوط هوقلطأ نإو « ضرعتلا هل حابيف « نمأتسم ريغ هنأل « ريسألا فالخب « دهعلا اوضقن

 ىلع ءاليتسالا دورول ًاروظحم اكلم هكلم هب جرخو ًائيش ذخأف رجاتلا ينعأ مهب ردغ

 » نامألاب برحلا راد لخدي يذلا ملسملا وهو نمأتسملا مكح نايب يف باب اذه يأ :ش
 هبقع مث ملسملا نمأتسملا مدقو « نيملسملا نم نامألا بلطي يذلا يبرحلا ىلع قلطي كلذكو

 . لجو زع هللا ءاش نإ ءيجي امك « ةدح ىلع لصفب يبرحلا نمأتسملاب

 نم ءيشل ضرمعتي نأ هل لحي الف ءارجات ) :م هنوك لاح :ش ( برحل ا راد ملسملا لخد اذإو ) :م

 نم هونكم ام مهنأل برحلا لهأل يأ :ش ( مهل ضرعتي ال نأ نمض هنأل « مهئامد نم الو « مهلاومآ
 . مهلاومأو مهرايد نم ءيشب مهل ضرعتيال نأ طرشب الإ نامئتسالا دعب مهراد يف لوخدلا

 ضرعتلاف ) :م هطرش دنع نمؤملاو ‹ طرش هنامضو نمض هلوقب قلعتي :ش ( نامئتسالاب ) :م هلوقو

 - رمع نبا یور امل :ش ( مارح ردغلاو « اردغ نوی ) :م ضرعتلا مدع طرش دعب يأ :ش ( كلذ دعب

 ةردغ هذه لاقيف « ةمايقلا موي ءاول هل بصنب رداغلا نإ » : لاق هَ هللا لوسر نأ - امهنع هللا يضر

 . | نالف

 ( مهلاومأ ذخأف ) :م رافكلا كلم يأ :ش ( مهكلم ) :م نيملسملاب يأ :ش ( مهب ردغ اذإ الإ ) :م

 ( هعنمي ملو « كلما ملعب ) :م كلملا ريغ يأ :ش ( هريغ لعف وأ مهسبح وأ ) :م راجتلا لاومأ يأ :ش

 اولعفو :ش ( دهعلا اوضقن نيذلا مه مهنأل ) :م اردغ مهلاومأ انراجت ذخأ نوكي ال ذئنيحف :ش

 .ردغلا

 ناك اذإف « دهع وأ دقعب مازتلالا هنم دجوي ملو :ش ( نمأتسم ريغ هنأل « ريساألا فالخب ) :م

 نإو) :م اردغ ملسملا ريسألا ذخأ نوكي ال روكذملا هجولاب هنأل :ش ( ضرعتلا هل حابيف ) :م كلذك

 نإو « ضرعتلا هل حابي مالكلا لصاح . اهاركإ ال يأ :ش ( اعوط ) :م هلبق امم لصاو :ش ( هوقلطأ

 . ردغلا مزلي ملف « احيرص نامئتسالا دجوي مل هنأل « مهدنع نانعلا قلطم ناك

 :م هلوقب ردغ لعاف نيب دقو « برحلا لهأب يأ :ش ( مهب ) :م رجاتلا يأ :ش ( ردغ نإق ) :م

 ىلع ءاليتسالا دورول اروظحم اكلم هكلم ): م مالسإلا راد ىلإ :ش ( هب جرخو اًئيش ذخأف رجاتلا ينعأ)



 نأل «اذهو « هب قدصتلاب رمؤيف هيف اثبخ كلذ بجواأف « ردغلا ببسب لصح هنأ الإ « حابم لام

 وأ يبرح هنادأف نامأب برحلا راد ملسملا لخد اذإو . هانيب ام ىلع ببسلا داقعنا عنمي ال هريغل رظحلا

 امهنم دحاول ضقب مل ييرحلا نمأتساو انيلإ جرخ مث هبحاص امهدحأ بصغ وأ ايبرح وه نادا
 الو ًالصأ ةنادإلا تقو ةيالو الو « ةيالولا دمتعي ءاضقلا نألف ةنادإلا امأ  ءيشب هبحاص ىلع

 ء هلاعفأ نم ىضم اميف مالسإلا مكح مزتلا ام هنأل « نمأتسملا ىلع ءاضقلا تقو

 اًنبخ كلذ بجواف ردغلا ببسب لصح هنأ الإ ) :م هكلميف حابم برحلا لهأ لام نأل :ش ( حابم لام

 نإو « اهؤطو هل هرکی ةيراج تناك ول یتح « هجرخآ يذلا لاملاب يآ :ش ( هب قدصتلاب رمژیف «هیف

 . انرادب اهزرحأ

 نم ةيراجلا يرتشم فالخبو « ردغلا ببسب كلملا يف رظحلا مايقل هنم يرتشملل هركي اذكو

 لوألا يرتشملا قح يف ةهاركلا نأل « ءاربتسالا دعب اهؤطو هل لحي ثيح « ادساف ءارش اهيرتشم

 ةياورلاو . قرفلا رهظف « رخآ نم ىرتشملا عيبب هقح لاز دقو دادرتسالا يف هعئاب قح مايقل
 . هريغو طوسبملا» يف ةروكذم

 . تعيب نأب ضارقتسالاب وأ ةنايخلاب مهلام نم ذأ ام در هيلع بجي : ةلبانحلل «ينغملا» يفو

 نكل « درلا بجي ال اندنعو . ملسم نم هذخأ ول امك هيلع درلا بجي نايبإ وأ نامأب ءاج ولو

 . ءاضق ضرقتسا ام در هيلع بجی الو هب قدصتی

 عنم ال هريغل رظحلا نأل ) :م اًتيبخ يأ « اًروظحم اكلم هكلم هلوق ىلإ ةراشإ :ش ( اذهو ) :م

 باب لئاوأ يف ينعي :ش ( هانيب اسم ىلع ) :م ءاليتسالا وهو « كلملا ببس يأ :ش ( ببسلا داقعنا

 . هرخآ ىلإ . . . . . كلملا قوفت ةماركل اًببس حلص اذإ هريغب روظحملا هلوقب رافكلا ءاليتسا

 ‹ نيدلاب عيبلا وهو ةنادإلا نم لادلا فيفختب :ش ( هنادأف نامأب برحلا راد ملسملا لخد اذإو ) :م

 هلوقو « نيدلا لبق يأ « لاعتفالا باب نم لادلا ديدشتب نادا مهلوقو « نيدلاب عايتبالا هنادتساو

 :ش ( امهدحأ بصغ وأ ) :م ةنادإلا نم اًضيأ وهو :ش ( اًيبرح وه نادا وآ ) :م هلعاف :ش ( يبرح ) :م

 مث ) :م بصغ لوعفم هنأل ‹« بصنلاب :ش ( هبحاص ) :م يبرحلاو ملسملا امهو « نينثالا دحأ يأ

 امهنم دحاول ضقي مل ) :م اتمأتسم جرخ ينعي :ش ( يبرحلا نمأتساو ) :م امهدحأ يأ :ش ( انيلإ جرخ

 . يضاقلا ةيالو يأ :ش ( ةيالولا دمتعي ءاضقلا نألف ةنادإلا امأ « ءيشب هبحاص ىلع

 (ءاضقلا تقو الو ):م برحلا لهأ ىلع انل ةيالو ال هنأل :ش ( ًالصأ ةنادإلا تقو ةيالو الو ) :م

 ىضم اميف مالسإلا مكح مزتلا ام هنأل نماتسملا ىلع ) :م مكحلا يأ « ءاضقلا تقو ةيالو الو يأ :ش

 . برحلا راد يف :ش ( هلاعفأ نم



 هتفداصمل هيلع ىلوتساو هبصغ يذلل اكلم راص هنألف بصغلا امأو « لبقتسملا يف كلذ مزتلا امنإو

 ولو . انلق امل نینمأتسم اجرخ مث كلذ العف نييبرح اناك ول كلذكو « هانيب ام ىلع موصعم ريغ ألام

 ةحيحص تعقو اهنألف ةنيادملا امأ « بصغلاب ضقي ملو امهنيب نيدلاب ىضق نيملسم اجرخ
 املف بصغلا امأو « مالسإلاب ماكحألا امهمازتلال ءاضقلا ةلاح ةتباث ةيالولاو « يضارتلاب اهعوقول
 نامأب برحلا راد ملسملا لخد اذإو . درلاب رمؤي ىتح يبرحلا كلم يف ثبخ الو « هكلم هنأ انيب

 هنأ انيب املف ءاضقلا مدع امأ « هيلع ضقي ملو بصغلا درب رمأ نيملسم اجرخ مث ًايبرح بصغف
 كلملا دسف هنألف « هب ىوتفلا هدارمو درلاب رمألا امأو « هكلم

 راد يف اهلعف ةلباقم يف :ش ( لبقتسملا يف ) :م مالسإلا مكح يأ :ش ( كلذ مزتلا انو ) :م
 حرش يفو . ةيالولا نودب ءاضقال هنأل « ءيشب ضقي مل ةيالولا تفتنااملف « مالسإلا

 . يضقي نأ ىلاعت هللا نيبو هنيب اميف يخبني هنكلو :«يواحطلا

 نألف يأ :ش ( هنالف) :مرخآلا ىلعامهنم دحاول ىضقي اغنإف :ش ( بصفلا امأو ) :م
 برحملا راد نأل :ش ( موصعم ريغ ألام هتفداصمل هيلع ىلوتساو هبصغ يذلل اكلم راص ) :م بوصخملا

 كلملا توبثل درلاب مكحي الو « هكلم دقف رخآلا لام ىلع امهدحأ ىلوتسا اذإف « ةبلغلاو رهقلا راد

 . نألا مدقت اميف ينعي :ش ( هانيب ام ىلع ) :م

 ةنادإلا يأ :ش ( كلذ العف نييبرح اناك ول ) :م ءيشب يضقي ال كلذكو يأ :ش ( كلذكو ) :م

 ىلإ ةراشإ :ش ( انلق امل ) :م نينمأتسم امهنوك لاح يأ :ش ( نينمأتسم اجرخ مث ) :م اعيمج بصخلاو

 . هرخآ ىلإ ةيالولا دمتعي ءاضقلا نأ لبق نم هلوق

 ملو «امهنيب نيدلاب یضق نیملسم ) :م امهنوک لاح اجرح ول نایبرحلا يأ :ش ( اجرخ ولو ) :م

 يضارتلاب اهعوقول ةحيحص تعقو اهنألف ةنيادملا امأ ) :م امهنيب لصح يذلا :ش ( بصغلاب ضقي
 املف بصغلا امأو « مالسإلاب ماكحألا امهمازتلال ءاضقلا ةلاح ةتباث ) :م يضاقلا ةيالو يأ :ش ( ةيالولاو

 نأل :ش ( درلاب رمؤي یتح يبرحلا كلم يف ثبخ الو « هكلم هنأ ) :م بيرق نع مدقت اميف :ش ( هانيب

 . موصعم ريغ يبرحلا لام

 ميقأو فاضملا فذحف يبرح لام يأ :ش ( اًيبرح بصغف نامأب برحلا راد ملسملا لخد اذإو ) :م

 ‹ يدقلا همالسإب ملسملا :ش ( نيملسم ) :م امهنوك لاح :ش ( اجرخ مث ) :م هماقم هيلإ فاضملا

 ينعي :ش ( هيلع ضقي ملو ) :م ةنايد :ش ( بصغلا درب رمأ ) : م مالسإلا راد يف هلوخدب يبرحلاو

 :ش ( هکلم هنأ ) :م بيرق نع مدقت اميف :ش ( انیب املف ءاضقلا مدع امآ ) :م هيلع درلاب يضاقلا يضقي

 . موصعم ريغ الام هنوكل

 مكحي الو « ىلاعت هللا نيب و هنيب اميف درلاب يأ :ش ( هب ىوتفلا هدارمو درلاب رمألا امأو ) :م
 كلملا دسف هنألف) :م - هللا همحر - دمحم ىلإ عجري هدارم يف ريمضلا نأ رهاظلاو < مازلإلاو ربجلاب
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 هبحاص امهدحأ لتقف نامأب برحلا راد ناملسم لخد اذإو . دهعلا ضقن وهو مرحملا نم هنراقي امل

 ‹ باتكلا قالطإلف ةرافكلا امآ « اطخلا يف ةرافكلا هيلعو هلام ىف ةيدلا لتاقلا ىلعف ًأطخ وأ ًادمع

 ال اغإو ‹ نامألاب لوخدلا ضراعب لطبت ال مالسإلا رادب زارحإلاب ةتباثلا ةمصمعلا نأل .ةيدلاو

 ملو نيملسملا ةعامجو مامإلا نودب ةعنم الو ‹ ةعنمب الإ هؤافيتسا نكمي ال هنأل صاصقلا بجي

 ‹دمعلا لقعت ال لقاوعلا نأل ‹ دمعلا يف هلام يف ةيدلا بجت اغنإو « برحلا راد يف كلذ دجوي

 ‹ نيرادلا نيابت عم ةنايصلا ىلع مهل ةردق ال هنأل ٠ اطخلا يفو

 وأ ادمع هبحاص امهدحأ لتقف نامأب برحلا راد ناملسم لخد اذإو دهعلا ضقن وهو « مرحملا نم هنراقي امل

 ةماع يف فالح ريغ نم ركذاذكه :ش ( ًأطخل ا يف ةرافكلا هيلعو « هلام يف ةيدلا لتاقلا ىلعف أطخ

 اذه لعجو « ريغصلا عماجلا يف ناخ يضاق هركذ نكلو « «ريغصلا عماجلا» حورش نم خسنلا

 . - هللا همحر - ةفينح يبأ لوق هيف مكحلا

 ‹ دمعلا يف صاصقلا هيلع - هللا امهمحر - دمحمو فسوي وبأ - يأ - الاقو : لاق مث

 تلاز ام هتمصع ذإ اموصعم اًصخش لتق هنأل - هللا مهمحر - دمحأو كلامو يعفاشلا لوق وهو

 : ىلاعت هلوق وهو :ش (باتكلا قالطإاف ةرافكلا امأ ): م مالسإلا راد يف هلتقب بجيف نامئتسالاب

 ةرافك ال هنأل « ًاطخلاب اهصيصختو « ( ٩١ ةيآلا : ءاسنلا )  ةبقر ريرحف اطخ اًتمؤم لتقي نموإل

 . اندنع دمعلا يف

 لطبت ال مالسإلا رادب زارحإلاب ةتباثلا ةمصعلا نأل ) :م ةيدلا بوجو امأو يأ :ش ( ةيدلاو ) :م

 یتح «اريدقت مالسإلا راد يف هنأك ناک عوج رلا دصق ىلع ناك ال هنأل :ش ( نامألاب لوخدلا ضراعب

 . برحلا راد يف عوجرلا دصقي هنأك ناك عوجرلا دصق ىلع ناك امل مهب نمأتسملا نإ

 بوجو سايقلا ناك لاقي نأب « ردقم لاؤس باوج :ش ( صاصقلا بجي ال اغنإو ) :م
 :ش (ةعنمب الإ هؤافيتسا نكمي ال هنأل ) :م هيف صاصقلا بجي ال اغنإو : هلوقب باجأف « صاصقلا

 . اًبلاغدحاولا مواقي دحاولا نأل « ةزعو ةوقب الإ يأ

 يف ةدئاف الف :ش ( برحلا راد يف كلذ دجوي ملو « نيملسملا ةعامجو مامإلا نودب ةعنم الو ) :م

 ماقت ال دمحأ دنع نأ الإ « دحلا بجي - هللا مهمحر - ةثالثلا ةمئألا دنعو « دحلاك بوجولا

 الإو « مامإلا وأ شيجلا ريمأ نكي مل اذإ اًضيأ رخؤي يعفاشلا دنعو . عجرت ىتح « برحلا راد يف

 . رخۇي ال

 يفو ‹« دمعلا لقعت ال ) :م ةلقاع عمج :ش ( لقاوعلا نأل ء دمعلا يف هلام يف ةيدلا بجت امن إو ) :م

 ىلع ) :م لقاوعلل يأ :ش ( مهل ةردق ال هنأل ) :م هلام يف ًأطخلا يفاًضيأ ةيدلا بجتو يأ :ش ( اطخلا

 ءةيانجلا هذه باكترا نع ةنايصلا يف مهريصقتل مهيلع بوجولا نأل :ش ( نيرادلا نيابت عم ةنايصلا



 ارجات ملسم لتق وأ هبحاص امهدحأ لتقف نيريسأ اناك نإو اهكرت رابتعا ىلع مهيلع بوجولاو
 يف الاقو . -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع أطخلا يف ةرافكلا الإ لتاقلا ىلع ءيش الف اريسأ

 ضراعب لطبت ال امك «رسألا ضراعب لطبت ال ةمصمعلا نأل « دمعلاو ًأطخلا يف ةيدلا نيريسألا
 يبالو . انلق ام هلام يف ةيدلا بجتو « ةعنلا مدعل صاصقلا عانتماو  هانيب ام ىلع نامشتسالا

 ًاميقم ريصي اذهلو < مهيديأ يف ًاروهقم هتروریصب مهل ًاعبت راص رسألاب نأ -هللا همحر -ةفينح

 انيلإ رجاهب مل يذلا ملسملاك راصو . الصأ زارحإلا هب لطبيف « مهرفسب رفاسمو مهتماقإب
 . اندنع دمعلا يف ةرافك ال هنأل « ةرافكلاب ًأطخلا صخو

 :م برحلا راد يف وهو ةيانجلا نع ةنايص مالسإللا راد يف مهو « لقاوعلا ىلع بجي فيكو
 يأ :ش ( اهكرت رابتعا ىلع ) :م لقاوعلا ىلع يأ :ش ( مهيلع ) :م ةيدلا بوجو يأ :ش ( بوجولاو)

 . ةنايصلا كرت

 لتق وأ « هبحاص امهدحأ لتقف ) :م نيريسأ ناملسملا ناك نإو يأ :ش ( نيريسأ اناك نإو ) :م
 يف الاقو .-هللا همحر- ةفينح يبأ دنع ًاطخلا يف ةرافكلا الإ لتاقلا ىلع ءيش الف اريسأ ارجات ملسم

 :م ةبجاو ةيدلا وأ ةيدلا بجت يأ :ش ( ةيدلا ) :م رخآلا امهدحأ نيريسألا لتق يف يأ :ش ( نيريسألا
 ال امك « رسألا ضراعب لطبت ال ) :مانرادب زارحإلاب ةموقتملا :ش ( ةمصمعلا نال ‹ دمعلاو ًاطخلا يف)
 . مهنم نامألا بلط وهو :ش ( نامئتسالا ضراعب لطبت

 لطبت ال مالسإلا رادب زارحإلاب ةتباثلا ةمصعلا نأل هلوق ىلإ ةراشإ :ش ( هانيب ام ىلع ) :م
 لام يف يأ :ش ( هلام يف ةيدلا بجتو « ةعنملا مدعل صاصقلا عانتماو ) :م نامألاب لوخدلا ضراعب

 . دمعلا لقعت ال لقاوعلا نأل « هلوق ىلإ ةراشإ :ش ( انلق امل ) :م لتاقلا

 راصف :ش ( مهیدیآ يف اروهقم هتروريصب مهل اًعبت راص رسألاب نأ - هللا همحر - ةفينح يبألو ) :م

 (رفاسمو « مهتماقإب اًميقم ريصي ): م مهل ًاعبت هنوك لجألو يأ :ش ( اذهلو ) :م اعبت رهقلا مكحب

 زارحإلا لطب الو :ش ( ًالصأ ): م مالسإلا رادب :ش ( زارحإلا ) :م رسألاب يأ :ش ( هب لطبيف مهرفسب

 اهنإف ‹ ةرافكلا فالخب « ةمصعلا كلت ىلع ءانب اهنأل ةيدلا بجت ملف ‹ ةموقتملا ةمصعلا تبثت مل

 .مالسإلا يهو ةمثؤملا ةمصعلاب بجت

 مل ) :م يذلا ملسملاك برحلا راد يف ملسأ :ش ( يذلا ملسملاك ) :م اذه :ش ( راصو ) :م

 نم نكه هنأل نمأتسملا فالخب « مهيديأ يف اروهقم امهنم دحاو لك نوك عماجلاو :ش (انيلإ رجاهي
 ال هنأل ‹ ةرافكلاب ًاطخلا صخو ) :م هتمصع لطبت الف « مهل اًعبت نوكي الف « مهراد نم جورحلا
 . - هللا همحر - يعفاشلل اًقالخ :ش ( اندنع دمعلا يف ةرافك
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 لصق

 مات تمقأ نإ مامإلا هل لوقيو « ةنس انراد يف ميقي نأ نكمي مل انمأتسم انيلإ يبرحلا لخد اذإو

 الإ انراد يف ةمئاد ةماقإ نم نكمي ال يبرحلا نأ هيف لصألاو « ةيزحلا كيلع تعضو ةنسلا

 نم نكميو نيملسملاب ةرضملا ققحتليف انيلع ًانوعو مهل ًانيع ريصي هنأل « ةيزجلا وأ قاقرتسالاب
 اهنأل ‹ ةنسب امهنيب انلصفف ةراجتلا باب دسو بلحلاو « ةريملا عطق اهعنم يف نأل « ةريسيلا ةماقإلا

 ةنسلا مات لبق مامإلا ةلاقم دعب عجر نإ مث « ةيزجلا ةحلصمل ةماقإلا نوكتف « ةيزحلا اهيف بجت ةدم
 راص هيلإ مامإلا مدقت دعب ةنس ماقأ امل هنأل « يمذ وهف ةنس ثكم اذإو « هيلع ليبس الف هنطو ىلإ

 . نيرهشلاو رهشلاك ةنسلا نود ام كلذ يف تقوي نأ مامإللو « ًايمذ ريصيف « ةيزحلاب ًامزتلم

 ( لصق ) :م

 . برحلا لهآ نم نمأتسملا مكح نايب يف لصف اذه يأ :ش

 ( انراد يف ميقب نأ نكمي مل ) :م اتمأتسم هنوك لاح يأ :ش ( اًتماتسم انيلإ يبرحلا لخد اذإو ) :م

 لصألاو ءةيزحلا كيلع تعضو ةنسلا مامت تمقأ نإ مامإلا هل لوقيو « ةنس ): م مالسإلا راد يف يأ :ش

 وأ قاقرتسالاب الإ انراد يف ةمئاد ةماقإ نم نكي ال يبرحلا نأ ): م مكحلا اذه لصأ يف يأ :ش ( هيف

 . هيلع برضت :ش ( ةيزجلا

 :م اًسوساجو اًتابديد يأ :ش ( مهل اًنيع ريصي ) :م نمأتسملا يبرحلا نأل يأ :ش ( هنال ) :م

 قحتليف ) :م ناوعأ عمجلاو رمألا ىلع ريهظلا وه نوعلاو :ش ( انيلع ) :م اًريهظ يأ :ش ( اًنوعو)

 نانسألا هراتمت ماعطلا يهو :ش ( ةريملا عطق اهعنم يف نأل « ةريسيلا ةماقإلا نم نكيو نيملسملاب ةرضملا

 . ةميمتلا ةزمهلاب ةريملاو « ماعطلا ءايلا نوكسو ميملا رسكب ةريملا ليقو . ريمي رام نم

 منغو ليخو لبإ نم بلحي ءيش لك وهو « نيتحتفب بلحلا عطقو يأ :ش ( بلحلاو ) :م

 ‹ ةراجتلا باب دس ةريسيلا ةدملا عنم يفو يأ :ش ( ةراجتلا باب دسو ) :م تاناويحلا نم اهريغو

 ةدم اهنأل ةنسب ) :م ةريسيلا ةدملاو ةمئادلا ةماقإلا نيب يأ :ش ( امهنيب اناصفف ) :م اًتضيأ ررض هيفو

 نأ دارأاذإ مث يأ :ش ( مامإلا ةلاقم دعب عجر نإ مث ةيزجلا ةحلصمل ةماقإلا نوكتف « ةيزحلا اهيف بجت

 لبق ) :م ةيزجلا كيلع تعضو ةنس تمقأ نإ : مامإلا هل لاق نأ دعب يأ « مامإلا ةلاقم دعب عجري

 . عوجرلا نم عني ال يأ :ش ( هيلع ليبس الف هنطو ىلإ ةنسلا مامت

 ( ايمذ ريصيف ةيز اب اًمزتلم راص هيلإ مامإلا مدقت دعب ةنس ماقأ ال هنال يمذ وهف ةنس ثكم اذإو ) :م

 يف تقوي نأ مامإالو) :م برحلا راد ىلإ هعوجر زوجي ال يمذلاو « هيلع ةبورضم ةدم ماقأ هنأل :ش

 نم ىري ام بسح ىلع :ش ( نيرهشلاو رهشلاك ةنسلا نود ام ) :م ةدملا برض يف يأ :ش ( كلذ

 . ةحلصملا



 دقع نال « برحلا راد ىلإ عجري نأ كرتي ال مث « انلق ال ايمذ ريصي مامإلا ةلاقم دعب اهماقأ اذإو

 نإف ‹ نيملسملاب ةرضم هيفو « انيلع ابرح هدلو لعجو ةيزجلا عطق هيف نأو فيك ‹ ضقني ال ةمذلا

 جارخ نأل « يمذ وهف جارخلا هيلع عضو اذإف « جارخ ضرأ ىرتشاف نامأب انراد يبرحلا لخد
 ريصي ال ءارشلا درجم امأ « انراد يف ماقملاب امزتلم راص همزتلا اذإف « سأرلا جارخ ةلزنب ضرألا

 ‹ ةلبقتسم ةنسل ةيزجلا همزلت كلذ دعبف «ضرألا جارخ همزل اذإو ٠ ةراجتلل اهيرتشي دق هنأل ء ايمذ

 هيلع عضو اذإف باتكلا يف هلوقو . هبوجو تقو نم ةدملا ربتعتف جارخلا هموزلب ًايمذ ريصي هنأل

 جرختيف عضولا طرشب حيرصت يمذ وهف جارخلا

 هنأل « هلوق ىلإ ةراشإ :ش ( انلق ال اًيمذ ريصي مامإلا ةلاقم دعب ) :م ةدملا ىأ :ش ( اهماقأ اذإو ) :م
 . ةيزجل اب اًمزتلم راص هيلإ مامإلا مدقت دعب ةنس ماقأ امل

 لوحب ةيزجلا هيلع بجوف « اًيمذ راص « عجري ملف ايمذ كتلعج الإو اذك يلإ تعجراذإ : مامإلا
 هنم اهذخأيف ةيزجلا هنم ذحأ ةنس ثكم نإ هنأ هيلع طرش نوكي نأ الإ « ةبورضملا ةدملا يضم دعب

 فلخ ةمذلا دقع نأل :ش ( ضقني ال ةمذلا دقع نأل « برحلا راد ىلإ عجري نأ كرتي ال مث ) :م

 . ضقني فيك يأ :ش ( فيك ) :م هفلخ اذكف « ضقني ال مالسإلا نع

 ابرح ) :م كلذ :ش ( هدلو لعجو ةيزجلا عطق ) :م يخيش طخب ةزمهلا حتفب :ش ( هيف نأو ) :م

 ( نيملسملاب ةرضم ) :م ةمذلا دقع ضقن يفو يأ :ش ( هيفو ) :م لسانتلاو دلاوتلا قيرطب :ش ( انيلع

 . رهاظ وهو :ش

 عضو يأ :ش ( جارخلا هيلع عضو اذإف « جارخ ضرأ ىرتشاف نامأب انراد يبرحلا لخد نإف ) :م

 ماقملاب قلعتم مكح امهنم لكل نأل :ش ( سأرلا جارخ ةلزنمب ضرألا جارخ نأل « يمذ وهف ) :م هيلع

 يف ماقماب اًمزتلم راص ) :م جارخلا مزتلا اذإف يأ :ش ( همزتلا اذإف ) :م ةرورض اًيمذ راصف « انراد يف

 - يخركلا حرص هبو :ش ( ةراجتلل اهيرتشي دق هنأل ءايمذ ريصي ال ءارشلا درجمب امأ « انراد

 هركذ « ءارشلا درج اًيمذ ريصي لاق نم - هللا مهمحر - خياشملا نمو . هرصتخم يف -هللا همحر

 ٠ - هللا همحر - ناخ يضاق

 ‹ جارخلا هموزلب اًيمذ ريصي هنأل ‹ ةلبقتسم ةنسل ةيزجلا همزلت كلذ دعبف ضرألا جارخ همزل اذإو ) :م

 لوقو يأ :ش ( باتكلا يف هلوقو ) :م جارخلا بوجو تقو يأ :ش ( هبوجو تقو نم ةدملا ربتعتف
 طرشب حيرصت يمذ وهف جارخلا هيلع عضو اذإف ) :م ؟ريغصلا عماجلا) يف - هللا همحر - دمحم

 ةغيص ىلع جرخيف : يزارتألا لاقو . ليعفتلا باب نم لوهجملا ةخيص ىلع :ش ( جرختيف عضولا
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 اهنأل ؛ ةيمذ تراص ًايمذ تجوزتف نامأب ةيبرح تلخد اذإو . هنع لفغي الف ةمج ماكحأ هيلع

 اهقلطي نأ هنكمي هنأل « ايمذ رصي مل ةيمذ جوزتف نامأب يبرح لخد اذإو « جوزلل ًاعبت ماقملا تمزتلا

 برحلا راد ىلإ داع مث ناماب انراد لخد ًايبرح نأ ولو . ماقملا امزتلم نكي ملف « هدلب ىلإ عجريف
 هنامآ لطبا هنأل « دوعلاب احابم همد راص دقف « مهتمذ يف انيد وأ يمذ وأ ملسم دنع ةعيدو كرتو

 ‹ هنويد تطقس لتقف رادلا ىلع رهظ وأ رسأ نإف ‹ رطخ ىلع هلام نم مالسإلا راد يف امو

 ًاعبت انيف ريصيف . هديك عدوملا دب نأل ءًاريدقت هدي يف اهنألف ةعيدولا امأ . ًائيف ةعيدولا تراصو
 نم هيلإ قبسأ هيلع نم ديو تطقس دقو ةبلاطملا ةطساوب هيلع ديلا تابثإ نألف نيدلا امو « هسفنل

 ‹ ةماعلا دي

 . ميمو ميج هتدامو « ءيش لك نم ريثکلا محل او « ةريثك يأ ‹« ةمح

 هريزنخو هرمخ فالتإ يف نامضلا بوجوو برحلا راد ىلإ جورخلا نم عنمل ا: ماكحألا نمو

 مكح لك بوجوو « اندنع نيملسملا نيبو هنيب صاصقلا نايرجو < ًأطخ هلتق يف ةيدلا بوجوو

 . هلبق ال جارخلا عضو دعب ماكحألا كلت تبلت اغنإ هنأل

 :ش (جوزلل اعبت ماقملا تمزتلا اهنأل « ةيمذ تراص ايمذ تجوزتف نامأب ةيبرح تلخد اذإو ) :م

 . برحلا راد ىلإ جورحللا عنمو اهضرأ ىلع جارخلا عضو نم ةمذلا لهأ ماكحأ اهيلع يرجيف

 . اهقراف جوزلا اذإ جورخلا نم عنمت الو « ةيمذ ريصتال : ةثالثلا ةمئألا تلاقو

 نكي ملف هدلب ىلإ عجريو اهقلطي نأ هنكمي هنأل ايمذ رصي مل ةيمذ جوزتف نامأب يبرح لخد اذإو ) :م
 وأ يمذ وأ ملسم دنع ةعيدو كرتو برحلا راد ىلإ داع مث نامأب انراد لخد اًيبرح نأ ولو « ماقملاب اًمزتلم

 . اًتيد كرت وأ يأ :ش (اًنيد

 (دوعلاب اًحابم همد راص دقف ) :م ةمذلا لهأ ةمذ يف وأ نيملسملا ةمذ يف يأ :ش ( مهتمذ يف ) :م
 نيبو ‹ ددرت يأ :ش ( رطخ ىلع هلام نم مالسإلا راد يف امو هنامأ لطبأ هنأل ) :م برحلا راد ىلإ :ش

 امهنم دحاو لکو ‹ برحلا راد يأ :ش ( رادلا ىلع رهظ وأ رسأ نإف ) :م هلوق يف ءافلا فرحب ددرتلا

 مهيلع نيذلا نع يأ :ش ( هنويد تطقس ) :م اًضيأ لوهجم :ش ( لتقف ) :م لوهجملا ةغيص ىلع

 . ةمينغ يأ :ش ( ايف ةعيدولا تراصو ) :م هنويد

 اًعبت اًئیف ریصیف « ہدیک ) :م لادلا حتفب :ش ( عدوملا دي نأل « اريدقت هدي يف اهنألف ةعيدولا امأ ) :م

 ء ةبلاطملا يأ :ش ( تطقس دقو ةبلاطملا ةطساوب هيلع ديلا تابثإ نألف نيدلا امأو « هسفنل

 ءةماعلا دي نم هيلإ قبسأ نيدلا هيلع يذلا دي يأ :ش ( ةماعلا دي نم هيلإ قبسأ هيلع نم ديو ) :م
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 هسفن نال تام اذإ كلذكو هتثرول ةعيدولاو ضرقلاف رادلا ىلع رهظب ملو لتق نإو . هب صتخيف

 نم هتثرو ىلع وأ هيلع دريف هلام يف قاب نامألا مكح نأل اذهو « هلام كلذكف ةمونغم رصت مل

 حلاصم يف فرصي لاتق ريغب برحلا لهأ لاومأ نم نوملسملا هيلع فجوأ امو : لاق . هدعب

 نيملسلملا

 يذلا نيدلاب نيدلا هيلع نم صتخيف يأ :ش ( هب صتخيف ) :م هدي قبسل سانلا نم دحاو لك دي يأ

 . ةبلاطملا طوقسل نيدلا يأ ٠ طقسيف كلذك ناك اذإف « دحأ هبلاطي ال ينعي « هيلع

 داع مث نامأب انراد لخد يذلا يبرحلا اذه يأ « اًضيأ لوهجملا ةغيص ىلع :ش ( لتق نإو ) :م

 :م اهيلع بلغي مل يأ « اًضيأ لوهجلملا ةغيص ىلع :ش ( رادلا ىلع رهظي ملو ) :م برحلا راد ىلإ
 . سانلا دنع يذلا :ش ( ضرقلاف)

 نوكت - هللا همحر - يعفاشلا دنعو :ش ( هتثرول ) :م عدوملا دنع يتلا :ش ( ةعيدولاو ) :م

 . ةمينغ اهنأ رخآلاو « هتثرول اهنآ امهدحأ « نالوق نويدلا يفو . هتثرول ةعيدولا

 :م هتثرول ةعيدو هضرق نوكي ىتح يبرحلا اذه :ش ( تام اذإ ): م مكحلا ىأ :ش ( كلذكو ) :م

 . اًمونغم ريصي ال :ش ( هلام كلذكف « ةمونغم رصت مل هسفن نأل )

 يف :ش ( هيلع دريف هلام يف قاب نامألا مكح نأل ) :م ةمونغم هسفن نوك مدع يأ :ش (اذهو ) :م

 امهمحر - دمحأو يعفاشلا لاق هبو « هديك عدوملا دي نأل :ش ( هدعب نم هتثرو ىلع وأ ) :م هتايح

 . هللا

 يف ملسم دنع ةعيدو هلو مالسإلا راد يف يبرحلا ملسأ اذإ امك اًنيف ريصي نأ يغبني : ليق نإف

 . هديك عدوملا دي نوكت الو « اًنيف نوكيف رادلا ىلع رهظ مث برحلا راد

 ريصت الف « هجو نود هجو نم اًموصعم مالسإللا راد يف ةتباث تناك امل لام لا ةمصع : انلق

 تناكف «برحملا راد ىلع رهظي ملو عاديإلا دنع ةتباث ةمصعلا انه اهامأ « كشلاب ةموصعم

 :م. - هللا همحر - ناخ يضاق راشأ هيلإو « ةمصعلا راد مالسإلا راد يف تناك امك ةيقاب ةمصعلا

 فجوأ امو : لاقي :ش ( نوملسملا هيلع فجوأ امو ) :م : - هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق )

 وهو « اًميِجوو اًمجو ريعبلا فجو :لاقيو  اًقاجيإ هبحاص هفجوأو افجو ادع ريعبلا وأ سرفلا

 ‹ فيجولا ىلع هتلمح اذإ ريعبلا تفجوأو « ليخلا ىف لمعتسا ابرو « لبإلا ىشم نم برض

 . مهبئاكرو مهلايخ اولمعأ يأ « نوملسملا هيلع فجوأ يذلا ىنعملاو

 برحلا لهأ) :م لاومأ نم يأ :ش ( لاومأ نم ) :م هيلع نوملسملا فجوأ امو خسنلا ضعب يفو

 يركو روغثلا دسو روسحلاو رطانقلاو تاطابرلا ةرامعك :ش ( نيملسمل ١ حلاصم يف فرصي لاتق ريغب

 فرصلا نيملسملا حلاصم نمو « ةلجدو تارفلاو نوحيجك اهيف دحأل كلم ال يتلا ماظعلا راهنألا
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 .كلذ يف سمخ الو ةيزحلاو اهنع اهلهأ اولجأ يتلا يضارألا لثم وه : اولاق « جارخلا فرصي امك

 ذخأ مالسلا هيلع هنآ يور ام انلو . ةمينغلاب ًارابتعا سمخلا امهيف : -هللا همحر- يعفاشلا لاقو

 ‹ سمخي ملو لاملا تيب يف عضوو -امهنع هللا يضر- ذاعمو رمع اذكو ةيزجلا

 دصر ىلإ فرصي نأ اهنمو « ةلتاقملا قازرأو نيملعملاو نيبستحملاو ةالولاو ةاضقلا قازرأ ىلإ

 . قيرطلا عاطقو صوصللا نع قيرطلا

 ‹ ةي يبنلل هسامخأ ةعبرأف نوملسملا هيلع فجوأ ام مسقي : - هللا همحر - يعفاشلا لاقو

 دعب هبيصن يفف « -مالسلا هيلع- يبنلل سمخلا سمخو ةمينغلا سمخ مسقي امك مسقي هسمخو
 : نالوق هتافو

 :م ةيزجلا يف لاق كلذكو « ةلتاقملا ىلإ لوق يفو « نيملسملا حلاصم ىلإ فرصي : لوق يف

 . نيملسملا حلاصم يف يأ :ش ( جارخلا فرصي امك )

 فجوأ امو هلوق ىلإ عجري :ش ( وه ) :م : - هللا مهمحر - انخياشم يأ :ش ( اولاق ) :م

 يضارألا كلت لهأ نوملسملا ىلجأ يأ :ش ( اهنع اهلهأ اولجأ يتلا يضارألا لثم ) :م هيلع نوملسملا

 يأ « اولجف مهالجأو مهناطوأ نع موقلا ناطلسلا ىلج : لاقي « اهنع مهوجرحخأ يأ « اهنع
 نطولا نع جورخلا دملاو حتفلاب ءالجلاو « ىدعتيالو ىدعتيامهالك اوجرخف مهجرخأ
 .جارخإلاو

 لثم اذه يأ « يضارألا هلوق ىلع اقطع رجل اب ةيزجلاو : يزارتألا لاق :ش ( ةيزجلاو ) :م

 ةيزجلاو :-هللا همحر - ةعيرشلا جات لاقو « حارشلا نم هريغ لاق اذكو « ةيزجلا لثمو يضارألا

 يف سمخ الو) :م يضارألا ىلع اًمطع نوكت اهتضفخ نإو لثم ىلع ةفوطعم نوكت اهتعفر نإ

 . نوملسملا هيلع فجوأ اميف يأ :ش (كلذ

 اهنع اهلهأ اولجأ يتلا يضارألا يف ىأ :ش ( سمخلا امهيف : - هللا همحر - يعفاشلا لاقو ) :م

 ‹ جارخلاو ناروكذملا نانثالا ةثالثلا يف يأ « ريمضلا دارفإب اهيفو خسنلا ضعب يفو . ةيزجلا لثم

 ءيجيسو اهيلع اًسايق يأ :ش ( ةمينغلاب ارابتعا ) :م بيرق نعًالصفم يعفاشلا لوق انيب دقو
 .هنع باوجلا

 يف عضوو - امهنع هللا يضر - ذاعمو رمع اذكو ةيزجلا ذخأ -مالسلا هيلع- هنأ يور ام انلو ) :م

 قلعتي ام اًميش مهحورش ىلع تفقو نيذلا حارشلا نم دحأ ركذي مل :ش ( سمخي ملو لالا تيب

 مث «ذاعمو نامثعو رمعاذكو « «ةيادهلا» خسن ضعب يف تيرو « هرخآ ىلإ يور ام انلو هلوقب

 هللا يضر - يلع نع يور ام انلو اهضعب يفو « حيحص بطشلاو « نامثع هلوق ىلع بطش

 . ةيزجلا ذخأ هنأ -هنع
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 ةوقبو نيمناغلا ةرشابمب كولم هنأل ءةمينغلا فالخب « لاتق ريغ نم نيملسملا ةوقب ذوخأم لام هنألو

 هانركذ ام وهو دحاو ببسلا اذه يفو « ىنعمب نومناغلا هقحتساو « ىنعج سمخلا قحتساف نيملسملا

 ‹ حيحص بطشلاو ‹ يلع نع هلوق ىلع بطشو « - امهنع هللا يضر - ذاعمورمعاذكو

 ‹ سمخي ملو هلوق ىلإ -مالسلا هيلع- هنأ يور ام انلو يهو الو اهانبتك ام ةحيحصلا ةخسنلاو

 سوجم نم ينعي ةيزجلا ذخأ -مالسلا هيلع -هلوق تحت هدي طخب بتكو ءالعلا يخيش ةخسن اذكو

 لهأ نم ينعيذاعمو هلوق تحت بتكو « داوسلا لهأ نم رمعاذكو هلوق تحت بتك و « رجه

 ۰ . كلذ ريغ اًئيش ركذي ملو «نميلا
 ركذ ام لثم هركذف ايب يبنلا نأ يور ثلاثلا ثيدحلا : لاقف ةيادهلا ثيداحآ جرخم ركذو

 - زيزعلا دبع نب رمع نأ يدنكلا دعم يبأ نع جارغلا باتك يف دواد وبأ جرخأ : لاق مث « فنصللا

 - باطخلا نب رمع هيف مكح ام يهف ءيفلا عضاوم نع لأس نم نأ بتك - هنع هللا يضر

 < هبلقو رمع ناسل ىلع قحا هللا لعج » : هيب يبنلا لوقل اًقفاوم ًالدع نونمؤملا هآرف - هنع هللا يضر

 غب الو سمخب برضي مل ةيزحلا نم مهيلع ضرف ام ةمذ نايدألا لهأل دقعو ةيطعألا ضرف

 - باطخلا نب رمع كردي مل زيزعلا دبع نبرمعو . الوهجم هيف نإف فيعض وهو :لاق مث
 . - هنع هللا يضر

 (لاتق ريغ نم نيملسملا ةوقب ذوخأم لام ) :م نيملسملا فاجيإب ذوخأملا نألو يأ :ش ( هنألو ) :م

 :ش ( هنأل ‹ ةمينغلا فالخب ) :م ةمينغلاب هرابتعا حصي ملف نيملسملا نم بعرلاب مهنم ذخأ لب :ش

 نييبسب كولم ينعي :ش ( نيملسملا ةوقبو « نيمناغلا ةرشابم كولم ): م مونغملا ليوأتب ةمينغلا نأل ىأ
 :م اًضيأ قاقحتسالا فلتخا اًملتخم ببسلا ناك املف « نيملسملا ةوقو نيمناغلا ةرشابم امهو

 :م لاتقلا مهترشابم وهو :ش ( ىنعمب نومناغلا هقحتساو ) :م بعرلا وهو :ش ( ىنعمب سمخلا قحتساف)
 رهظب بعرلا وهو :ش ( دحاو ببسلا ) :م هيلع نوملسملا فجوأ اميف ىأ :ش ( اذه يفو )

 . نيملسملا ةعامج نيب ناكف « قاقحتسالا ضقني ملف ةءارقلا نم يعسلا دجوي مل هنأل «نيملسملا

 الف ) :م لاتق ريغب نيملسملا ةوقب ذوخأم لام هنأل « هلوق ىلإ ةراشإ :ش ( هانركذ ام وهو ) :م

 ةيآلا :رشحلا) € باكر الو ليخ نم هيلع متفجوأ امف :  لاق ىلاعت هنأل :ش ( سمخلا باجيإل ىنعم

 . نیملسملل هلک لعجیف ٩

 . [۲۹۱۱] ءاطعلا نیودت باب - جارخلا باتک يف دواد وبآ (۱)
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 ًايمذ هضعب عدوأ لامو رابکو راغص دالوأو برحلا راد يف ةأرما هلو نامأب انراد يبرحلا لخد اذإو

 هدالوأو ةأرملا امأ . ءيف هلك كلذف رادلا ىلع رهظ مث « انه اه ملسأف املسم هضعبو ًايبرح هضعبو

 نم انلق امل ًالماح تناك ول اھنطب يف ام كلذكو « عابتأب اوسيلو رابك نويبرح مهنأل « رهاظف رابكلا
 تحتو هدي يف ناك اذإ هيبأ مالسإل ًاعبت املسم ريصي اغنإ ريغصلا نالف راغصلا هدالوأ امأو « لبق

 فالتخال هسفن هزارحإب ةزرحم ریصت ال هلاومآ اذکو « كلذ ق ققحتي ال نیرادلا نیابت عمو « هتیالو

 هدالوأف رادلا ىلع رهظف ءاج مث برحلا راد يف ملسأ نإو « ةمينغو ًائيف لكلا يقبف « نيرادلا

 ناك امو ةدحاو رادلا ذإ « ملسأ نيح هتيالو تحت اوناك مهنأل  مهيبأل ًاعبت نوملسم رارحأ راغصلا

 ۰ ءيف كلذ ىوس امو « هديك هدیو ةمرتحم دی يف هنأل « هل وهف ًايمذ وأ املسم هعدوآ لام نم

 هضعب عدو لامو « رابکو راغص دالوأو برحلا راد يف ةآرما هلو نامأب انراد يبرحلا لخد اذإو ) :م

 ةغيص ىلع :ش ( رهظ مث ): م مالسإلا راد يف يأ :ش ( انه اه ملسأف اًملسم هضعبو اًيبرح هضعبو اًيمذ

 . برحلا راد ىلع يأ :ش ( رادلا ىلع ) :م بلغ يأ « لوهجللا

 ( رهاظف رابكلا هدالوأو ةآرما امأ ) :م ةمينغ يأ :ش ( ءيف هلك ) :م روكذملا يأ :ش ( كلذف ) :م

 اهنطب يف ام كلذكو ) :م غولبلاب يأ :ش ( عابتأب اوسيلو رابك نويبرح مهنأل ) :م اًنيف مهنوك يف يأ :ش
 (لبق نم انلق امل ) :م ةيزحلاو قرلا يف مالسإلل عبات هنأل ءيف نينجلا كلذكو يأ :ش ( ًالماح تناك ول

 . اهقرب قريف اهؤزج هنأ انلو هلوقب مئانغلا باب يف لاق ام ىلإ ةراشإ :ش

 تحت و هدي يف ناك اذإ هيبأ مالسإل اًعبت اًملسم ريصي اغنإ ريغصلا نألف راغصلا هدالوأ امآو ) :م

 اعبات هنوک يآ :ش ( كلذ ققحتي ال ) :م برحلا رادو مالسإلا راد ىأ :ش ( نيرادلا نيابت عمو «هتيالو

 ( ةمينغو اًنيف لكلا يقبف بف ‹ نيرادلا فالتخال هسفن هزارحإب ةزرحم ريصت ال هلاومأ اذكو ) :م هيبأ مالسإل

 . فرعلاب كالملا يديأب لاومألا نوكت نأ لصألا نأ كلذو :ش

 . ( مهلاومأو مهءامد ينم اومصع» :مالسلا هيلع هلوق : تلق نإف

 بأد نم نأل فرعلل هانعم يف وهام وأ هدي يف يذلا لاملا ينعي « ةبلغلا رابتعاب اذه : تلق

 . ةبلغلا ىلع مكحلا ءانب عرشلا

 راد يأ :ش ( رادلا ىلع رهظف ): م مالسإلا راد ىلإ :ش ( ءاج مث برحل ا راد يف ملسأ نإو ) :م

 رادلا ذإ  ملسأ نيح هتيالو تحت اوناك مهنأل ‹ مهيبأل اًعبت نوملسم رارحأ راغصلا هدالوأف ) :م برحلا

 وهو ةيعبتلا عني ام ذئنيح دجوي ملو « مالسإلا ةلاح يف ة دحاو تناك رادلا نإ يأ :ش ( ةدحاو

 كلذ ىوس امو هديك هدیو ةمرتحم دي يف هنأل « هل وهف اًيمذ وآ اًملسم هعدوأ لام نم ناک امو ) :م

 :م يبرح دنع اعدوم ناك وأ يمذ وأ ملسم هبصغ يذلا لاملاو رابكلا هدالوأو ةأرملا هب دارأ :ش ( ءيف
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 دي نأل اموصعم رصي مل هنألف يبرحلا دي يف يذلا لاملا امأو ء انلق املف رابكلا هدالوأو ةآرملا امأ

 ةثرو هلو طخ وأ دمع ملسم هلتقف برحلا راد يف يبرحلا ملسأ اذإو . ةمرتحم ادي تسيل يبرحل ا

 ةيدلا بجت : -هللا همحر- :يعفاشلا لاقو . ًأطخلا يف ةرافكلا الإ هيلع ءيش الف كلانه نوملسم

 هنوكل مالسإلا وهو مصاعلا دوجول اموصعم امد قارأ هنأل « دمعلا يف صاصقلاو أطخلا يف

 ًاعامجإ ةتباث يهو « اهب رجزلا لصأ لوصحل ةمثؤملا اهلصأ ةمصعلا نأل «اذهو ةماركلل ًايلجتسم

 ًافصو نوكيف « هب عانتمالا لامكل هيف لامك ةموقملاو

 يف يذلا لاما امأو ) :م رابك نويبرح مهنأل « هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( انلق املف رابكلا هدالوأو ةأرملا امأ )

 برحلا راد يف يبرحلا ملسأ اذإو ةمرتحم ادي تسيل يبرحلا دي نأل « اموصعم رصي مل هنالف يبرحلا دي

 ةياورلا يهو :ش ( ةرافكلا الإ هيلع ءيش الف كلانه نوملسم ةثرو هلو أطخ وأ ادمع ملسم هلتقف

 . هريغو «ريغصلا عماجلا» يف - هللا امهمحر - فسوي يبأو ةفينح يبأ نع ةروهشملا

 نعو . مهيلع رجي مل مكحلا نأ لبق نم ةرافك الو هيلع ةيد ال : لاق ةفينح يبأ نع يورو

 . ةرافكلا :ش ( ًاطخلا يف ): م مهيلع لعجأو ةيدلا هنهمضأ : لاق - هللا همحر - فسوي يبأ

 يف يخركلا هركذاذك « - هللا همحر - ةفينح وبأ لاقامك سايقلا عدأو كلذ نسحتسأو

 لاق هبو :ش ( دمعلا يف صاصقلاو ًأطخلا يف ةيدلا بجت : - هللا همحر - يعفاشلا لاقو ) :م

 مصاعلا دوجول اًموصعم امد قارأ ) :م لتاقلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م - هللا امهمحر - دمحأو كلام

 لجتسم مالسإللا نأ ينعي :ش ( ةماركلل اًيلجتسم ): م مالسإللا نوكل يأ :ش ( هنوكل مالسإلا وهو

 < ةماركو ةمعن تبثت ةمصعلا نأ هقيقحتو . ةماركلل اًبلجتسم هنوكل خسنلا ضعب يفو . ةماركلل
 دامج يه يتلا ةيدبألا ةداعسلا لصحت هب ذإ مالسإللا وهو تاماركلا قاقحتسا يف رثأ هلام قلعتف

 نإو ‹ ةرافكلاو ةيدلا هيفف أطخ ناك نإ اًموصعم امد قارأ نمو . ةماركلا قاقحتسا ىف اهل رثأ الو

 . مالسإلا راد يف كلذ لعف ول امك < صاصقلا هيفف ادمع ناك

 ةمثؤملا اهلصأ ةمصعلا نأل ) :م دمعلا يف صاصقلاو ًاطخلا يف ةيدلا بوجو ىأ :ش ( اذهو ) :م

 ةلبجلا ىلإ اًرظن هنع رجزلا لتقب مثأي هنأ ملع نم نإف ‹ ةمثؤمل اب يأ :ش ( اهب رجزلا لصأ لوصحل
 ( اعامجإ): م مالسإلاب ىأ :ش ( ةتباث ) :م ةمصعلا يأ :ش ( يهو ) :م لادتعالا نع ليملا نع ةميلسلا

 . ناك عضوم يف يأ < اًملسم لتق نم ىلع مئإلا مدعب لئاق ال هنأل :ش

 لامكل ) :م ةمصعلا لصأ يف يأ :ش ( هيف لامك ) :م . ةموقملا ةمصعلا ىأ :ش ( ةموقملاو) :م

 عملا يف مثآو ‹ لمكأ كلذ يف ناك لاملاو مثإلا بجو اذإ هنأل ةمصعلا لصأب يأ :ش ( هب عانتمالا

 كلذ يف اًقصو لامكلا نوكيف يأ :ش ( هيف اًقصو نوكيف ) :م . لالا نود مثإلا يف بجو يذلا نم
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 ريرحتف نمؤم وهو مكل ودع موق نم ناک نإف : یلاعت هلوق انلو . لصألا هب قلع اب قلعتتف هيف
 ىلإ وأ « ءافلا فرح ىلإ اعوجر بجوملا لك ريرحتلا لعج « (۹۲ةيآلا:ءاسنلا)  ةنمؤم ةبقر
 ءابعأل ًالمحتم قلخ يمدآلا نأل ؛ ةيمدآلاب ةمثؤملا ةمصعلا نألو « هريغ يفتنيف روك ذملا لك هنوك

 اهب مايقلاو « فيلكتلا

 اجب ): م مالسإلاب ةموقملا وه يذلا فصولا قلعتي يأ :ش ( قلعتيف ) :م ةمثوملا ةمصعلا وهو لصألا

 . انيلإ رجاهي مل يذلا لتقب ةيدلاو ةرافكلا بجتف «مالسإلاب اًعيمج هب ةمصعلا تبثتف ًاضيأ
 ةيآلا : ءاسنلا) € ةنمؤم ةبقر ريرحتف نمؤم وهو مكل ودع موق نم ناك نإف » : یلاعت هلوق انلو ) :م

 وهو < اورجاهي ملو برحلا راد يف اوملسأ نيذلاب ةيآلا هذه لوؤي ةفينح ابأ نإو :ش ( ( ١

 . ريسفتلا ةمئأ ضعب نع لوقنملا

 ودع موق نم وه يذلا نمؤملا نيبو « قلطملا نمؤملا نيب ىلاعت هللا نأ ةيآلاب لالدتسالا هجوو

 ةنمؤم ةبقر ريرحتف $ : هلوقب ةرافكلا لوألا يف مكحلا لعجف «لتقلاب صتخملا مكحلا قح يف انل
 نم كلذ نايب € ةبقر ريرحتف) : هلوقب ةيدلا نود ةرافكلا يناشلا يفو ¢ هلهأ ىلإ ةملسم ةيدو

 : نیھجو

 ثيح نم يأ :ش ( اًعوجر ): م ميجلا حتفب :ش ( بجوملا لك ريرحستلا لعج (:م :امهدحأ

 . ءازجلا لك الو اًيفاك ريرحتلا نوكي ام هريغ بجو اذإف « بج ملا

 لك ) :م ريرحتلا هنوك ىلإ اًعوجر وأ يأ :ش ( هنوك ىلإ وأ ) :م هلوق وهو : يناثلا هجولاو

 هلثم يف عراشلا دصق نأل « ريرحتلا ريغ ىأ :ش ( هريغ يفتنيف ) :م هريغ ركذي مل ثيح :ش ( روكذملا

 هريغ ناك ولف . هلك مكحلا نايبب الإ كلذ ققحتي الو ةثداحلاب قتلعتملا مكحلا ةدهع نع دبعلا جارخإ

 . نايبلا عضوم يف هركذل مكحلا اذه ةمتت نم

 نايب انه اهو « ةياهن نايبو ةيافك نايب : نيعون ىلع عراشلا نايب : نيدلا ظفاح انالوم لاقو

 مزليف « ارصاق نايبلا ناكل تبجو ولذإ ءاهركذ الو ةبجاو ةيدلا نوكت نأ زوجي الف « ةياهنلا

 . راركتلا

 :م ةقلعتم ةمثوملا ةمصعلا نأ كلذ نايب « لوقعم ليلداذه :ش ( ةمثؤملا ةمصعلا نألو ) :م

 «لحملا وهو رسكلاب أبع عمج هلاقثأل يأ :ش ( فيلكتلا ءابعأل ًالمحتم قلخ يمدآلا نال ةيمدآلاب)

 (اهب مايقلاو ) :م فيلاكتلا ءابعأب مايقلا هيلع بجو يمدآلاف هب مايقلا هيلع بجو ءيش نم الخ نمو
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 ربجب نذؤي موقتلا نأل ‹ لاومألا اهيف لصألاف ةموقملا امأ « اهل ةعبات لاومألاو ٠ ضرعتلا ةمرحب

 تناكف سفنلا نود لاملا يف وهو لثامتلا هطرش نم نأل ‹سوفنلا نود لاومألا يف كلذو « تئافلا

 كلذكف ةعنم اب ةزعلا نأل « رادلاب زارحالإب نوكت لاومألا يف ةموقملا ةمصعلا مث « ةعبات سوفنلا

 ‹ اهلاطبإ بجوأ هنأ امل . ةرفكلا ةعنم رابتعا طقسأ عرشلا نأ الإ « سوفنلا يف

 ضرعتلا مارح نوكي نأ بجو يمدآلاف :ش ( ضرعتلا ةمرحب ) :م نوكي امنإ فيلاكتلا ءابعأب يأ :ش

 ىلع داع مالسإلاب رفكلا لاز اذإف « رفكلا ضراعب رفاكلا يف كلذ لطبأ هللا نأ الإ « اًقلطم

 لاومألا نأل « اهل ةمثؤملا ةمصعلا تبشت يتلا ةيمدآلل ىأ :ش ( اهل ةعبات لاومألاو ) :م لصألا

 ‹ هتجاح يف اهب عافتنالا نم يمدآلا نكمتل ةموصعم تراص امنإو « ةحابم لصألا يف تلعج

 . ةيمدآلل ةعبات تناكف

 يف لصألا ينعي :ش ( لاومألا اهيف لصألاف ) :م ةموقملا ةمصعلا امأ يأ :ش ( ةموقملا امأ ) :م

 ققحتي ربحا ىنعمو :ش ( تئافلا ربجب ) :م رعشي يأ :ش ( نذؤي موقتلا نأل ) :م يمدآلا ريغ ةموقتما

 نم نأل « سوفنلا نود لاومألا يف كلذو ) :م لثامتلا ربح لا طرش نم ذإ« سوفنلا نود لاومألا يف

 ىنعم وأ لاثمألا تاوذ يف امك « ىنعمو ةروص لثامتلا ربحلا طرش نم يأ :ش ( لثامتلا هطرش

 ناك اذإف « سفنلا يف ققحتي هنأل :ش ( سفنلا نود لاملا يف وهو ): م ميقلا تاوذ يف امك «طقف

 ةمصعلا نأ ملعاذه نمو ‹ ةمصعلا يف موقتلا يف لاومألل :ش ( ةعبات سوفنلا تناكف ) :م كلذك

 يف لامكب امهدحأ سيلو رخآ ءيش يف لصأ ةموقملا ةمصعلاو ‹ ءيش يف لقتسم لصأ ةمثؤملا

 . هيلع دئاز فصو الو رخآلا

 الف ةزع اهنأل ‹ مالسإلا رادب ىأ :ش ( رادلاب زارحإلاب نوكت لاومألا يف ةموقملا ةمصعلا مث ) :م

 « لحملا رطخ ىلع ىنبي ميوقتلا نأل ‹ نيملسملا ةعنم ىأ :ش ( ةعنمل اب ةزعلا نأل ) :م هريغب نوكت

 ال عناوم الإو «عزانم الب يديألا هيلإ لصت اميف ذإ « ذخألا نع اعونم ناك اذإ تبثي امنإ رطخلاو

 ةءانإ يف رثؤي الف مالسإلا امأو < ةعنملاب زارحإلاب يوقتلا انقلعف « بارتلاو ءاملاك ةريطخ نوكت

 تناك اذإو ‹ ةرخآلا باستكال عضو اغإو ءايندلا باستكال عضو ام نيدلا نأل « ةموقملا ةمصعلا

 . ةعنملاب لاومألا يف ةموقملا ةمصعلا

 وهو « برحلا رادل ةفص ال نكل « انركذ امك اهل ةعبات اهنأل :ش ( سوفنلا يف كلذكف ) :م

 ( اهلاطبإ بجوأ ) :م عرشلا نأ يأ :ش ( هنآ ال « ةرفكلا ةعنم رابتعا طقسأ عرشلا نأ الإ ) :م هلوق ىنعم

 مل اذإو « زارحإلا بجوي ال ةعنم نكي ملاذإو « ةرفكلا ةعنم لاطبإ ىلع انطلس عرشلا نأ يأ :ش

 . ةيدلا بجت ال ةموقملا ةمصعلا دجوت ملاذإو . ةموقملا ةمصعلا دجوت ال زارحإللا دجوي
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 ًأطخ املسم لتق نمو . اهيلإ لاقتنالا امهدصقل امكح مهراد لهأ نم انراد يف نمأتسملاو دترملاو

 مهراد ىلإ زارحإلاب انلاومأ اوكليي ال نأ مهوي هنأ الخ قيقحتلا ةياغ يف اذه : لمكألا لاقو

 ‹ مهراد يف مهنوك لاح اهرابتعا طقسأ عرشلا نإ : هلوق ىنعم نأب هعفدو « يعفاشلا هب لاق امك

 حابم لام ىلع اولوتسا دقف ةلقانلاو ةظفاحملا ديلاب انلاومأ زارحإو انراد ىلإ مهجورح عقو اذإ امأو

 ۰ ةلاحم ال كل لا بجوي كلذو رم امك

 نم يأ :ش ( اًمكح ) :م برحلا لهأ راد يأ :ش ( مهراد لهأ نم انراد يف نمأتسملاو دترملاو ) :م

 موقتي نأ بجيف « مالسإلا رادب زرحم نمأتسملاو دترملا نإ : لاقيامع باوج اذهو « مكحلا ثيح

 . امهلتقب ةيدلا بجت ال ىتح موقت مهلام

 برحلا راد ىلإ يأ :ش ( اهيلإ لاقتنالا امهدصقل ) :م اًمكح مهراد لهأ نم امهنيب : باجأف

 هنأل ‹ كلذكف دترملا امأو « لاقتنالا هدصق يف كشالو « رهاظ مهراد لهأ نم نمأتسملا نوكو

 . لتقلا نع اعوجر لاقتنالا دصقي

 دالبلاو «ةدحاأو راد ايندلا ىعفاشلا دلعو . برحلا رادو مالسإلا راد اندنع ناراد رادلا لیقو

 . اهماكحأ رياغتت الف « اهؤازجأ

 يرجي دالب برحلا دالبو « مالسإلا ماكحأ اهيف يرجت دالب مالسإللا رادب دارملا لوقن نحنو

 . اًمکح ناریاغتیف اًقصوو اًمسا اریاغتف ‹ هرهق تحت نوکتو ‹ مهميظع رمأ اهيف

 : هذه اهيف لئاسم لصألا اذه ىلعو

 حخسفنتو ‹هدالوأ تاهمأو ‹ هوربدم قتع هب مكحو برحلا رادب قحل اذإ دترملا نأ : اهنمو

 . ىلاعت هللا ءاش نإ هباب يف ءيجي ام ىلع هتراجإ

 . نيرادلا نيابتب ةقرفلا عوقو : اهنمو

 . برحل ا راد يف ینز نم ىلع دحلا بوجو : اهنمو

 .ًالجار لتاقو هسرف قفنف اسراف بردلا زواج اذإ ناسرفلا مهس قاقحتسا : اهنمو

 . ماكحألا نم كلذ ريغو مهراد يف ةمسقلا زاوج مدع : اهنمو

 . مامإلل ةيدلا لتاقلا ةلقاع ىلع يأ :ش ( مامإلل هتلقاع ىلع ةيدلاف ملسأف)
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 مامإال هلوق ىنعمو « ةموصعملا سوفنلا رئاسب ربتعيف « أطخ ةموصعم اسفن لتق هنأل « ةرافكلا هيلعو

 ‹ ةيدلا ذخأ ءاش نإو « هلتق مامإلا ءاش نإف ادمع ناك نإو « هل ثراو ال هنأل « هل ذخألا قح نأ

 : ويي يبنلا لاق ‹ ناطلسلا وأ ةماعلا وهو مولعم يلولاو دمع لتقلاو ةموصعم سفنلا نأل

 دمعلا بجوم نأل ‹ حلصلا قيرطب هانعم ةيدلا ذخأ ءاش نإ هلوقو « « هل يلو ال نم يلو ناطلسلا»

 ءدوقلا نم ةلأسملا هذه يف عفنأ ةيدلا نأل اذهو ءًانيع دوقلا وه

 ربتعبف ‹اطخ ةموصعم اًسفن لتق هنأل « ةرافكلا هيلعو ): م مامإلل ةلقاعلا ىلع خسنلا ضعب يفو

 ةيآلا : ءاسنلا ) ... ( اطخ اًتمؤم لتق نمو > : ىلاعت هلوقلف ملسملا امأ :ش ( ةموصعملا سوفنلا رئاسب
 نأ ماموللو « نيملسملا رئاس مكح همكح راصف « انراد لهأ نم راص ملسأ ال نمأتسملا امأو . ۲

 . ثراولا مدعل لاملا تيب يف اهعضيو اهتيد ذخأي

 هل ثراو ال هنأل « هل ذخألا قح نأ ): م مامحال دمحم لوق ینعم يأ :ش ( مامال هلوق ینعمو ) :م

 :ش ( هلتق مامإلا ءاش نإف ) :م ادمعالتق يأ « ادمع نيروكذملا لتق ناك نإو يأ :ش ( دمع ناك نإو
 وأ ةماعلا وهو مولعم يلولاو دمع لتقلاو « ةموصعم سفنلا نأل « ةيدلا ذخأ ءاش نإو ) :م لتاقلا يأ

 . (ناطلسلا

 اذإ بتاكملا يف امك « هطوقس بجوي صاصقلا ةيالو هل نميف ددرتلا نأب : هيلع ضرتعا :ش

 . ٹراو هلو ءافو نع لتق

 ةلأسم فالخب « دحاو يلولا نأك راصف « ةماعلا نع بئان انه اه مامإلا نأب : بيجأو

 . بتاكل

 دواد وبأ هجرخأ ثيدح نم ةعطق اذه :ش ( ٠ هل يلو ال نم يلو ناطلسلا » : اَب يبنلا لاق ) :م

 - ةشئاع نع ةورع نع يرهزلا نع ىسوم نب ناميلس نع جيرج نبا نع ةجام نباو يذمرتلاو
 نإف « لطاب اهحاكنف اهيلو نذإ ريغب تحكن ةأرما اأ ١ : ةي هللا لوسر لاق : تلاق - اهنع هللا يضر

 : يذمرتلا لاقو '« هل يلو ال نم يلو ناطلسلاف اورجاشت نإف « اهنم باصأ امل اهل رهملاف اهب لخد

 . حاكنلا لئاوأ يف هيف مالكلا مدقت دقو « نسح ثيدح

 قيرطب هانعم « ةيدلا ذخأ ءاش نإو ) :م «ريغصلا عماجملا يف دمحم لوقو يأ :ش ( هلوقو ل :م

 ذخأ زاوج يأ :ش ( الهو ) :م اًنيعم صاصقلا يأ :ش ( اًنيع دوقلا وه دمعلا بجوم نأل « حلصلا

 مامإلاو ةماعلل قحلاو « صاصقلا يأ :ش ( دوقلا نم ةلأسملا هذه يف عفنأ ةيدلا نأل ) :م انه ةيدلا

 يف مكاحلا 1١٠٤١1] يلوب الإ حاكنال ءاج ام » باب يف يذمرتلا « [۰]۲۰۸۳ يلولا يف باب » يف دواد وبآ ()

 .[۱۸۷۹] ةجام نبا ء۹۸١٠ ص < هل ىلو ال نم ىلو ناطلسلا » باب كردتسملا
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 ‹ ةيرظن هتيالوو « ةماعلل قحلا نأل ؛ وفعي نأ هل سيلو « لاملا ىلع حلصلا ةيالو هل ناك اذهلف

 . ضوع ريغ نم مهقح طاقسإ رظنلا نم سيلو

 يأ :ش ( ةماعلل حلا نأل « وفعي نأ هل سيلو « لام لا ىلع حلصلا ةيالو هل ناك اذهلف ): م مهنع بئانلاك

 قح يأ :ش (مهقح طاقسإ رظنلا نم سيلو يرظن ) : م مامإلا ةيالو يأ :ش (هتيالوو) :مسانلا ةماعل

 بجت أطخ هريغ وأ طقتلملا هلتقف اًطيقل لوتقملا ناك اذإو . لتقلا نع :ش ( ضوع ريغ نم ) :م ةماعلا

 ءاش نإو هلتق مامإلا ءاش نإف ادمع ناك نإو . هيلع ةرافكلا و« لتاقلا ةلقاع ىلع لاملا تيبل ةيدلا

 ليق « هب هلتقأ الو ةلأسم يف هيلع ةيدلا فسوي وبأ لاقو . دمحمو ةفينح يبأ دنع ةيدلا ىلع هحلاص

 . «لماشلا» يف يقهيبلا ةمئألا سمشو « يفاكلا» يف مكاحلا هركذ اذك « اّيلو هل فرعأ ال ينإ
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 جارخلاو رشعلا باب
 دح ىلإ ةرهمب نميلاب رجح ىصقأ ىلإ بيذعلا نيب ام يهو رشع ضرأ اهلك برعلا ضرأ : لاق
 ثلعلا نم لاقيو ةيبلعثلا نمو « ناولح ةبقع ىلإ بيذعلا نيب ام وهو جارخ ضرأ داوسلاو . ماشلا

 ؛ نادابع ىلإ

 ( جارخلاو رشعلا باب ) :م

 جارخلاو « ةرشعلا ءازجألا دحأ ةغل رشعلاو . جارخلاو رشعلا مكح نايب يف باب اذه يآ :ش

 نالف ىدأ لاقيف « اجارخ ناطلسلا هذخأي ام يمس مث « مالغلا وأ ضرألا ةلغ نم جرخي امل مسا

 . ةيزجلا ينعي ‹ مهسوؤر جارح لهأ ىدأو « هضرأ جارح

 اهلك برعلا ضرأ : هرصتخم يف يخركلا لاق :ش ( رشع ضرأ اهلك برعلا ضرأ : لاق ) :م

 هركذام :يرودقلا لاق . ةيربلاو فئاطلاو نميلاو ةكمو ةماهتو زاجحلا ضرأ يهو « رشع ضرأ

 . هلوقب فنصملا

 ىلإ رظنلاب هركذ : يكاكلا لاق «وهو خسنلا ضعب يفو « برعلا ضرأ يأ :ش ( يهو ) :م
 دح ىلإ ةرهمب نميلاب رجح ىصقأ ىلإ بيذعلا نيب ام ) :م هلوق يف يتلا ام ةملك ينعي ام وهو « هربخ
 ءام وهو «ةدحوملا ءابلابو ةمجحملا لاذلا حتفو ةلمهملا نيعلا مضب بيذع ماشلا دح يأ :ش ( ماشلا

 ‹ رجحلا عضوم رخصلا فسوي يبأ يلامأ يف عقو هنأل « رخصلا ينعي نيتحتفب رجحلاو . ميمتلا
 . فرح دقف بناجل اب هرسفو ميجلا نوكسب ىور نم نأ كلذ نم رهظيو

 يمسو « ةيرهملا لبإلا اهيلإ بسنت ةليبق مسا ليقو ‹ لجر مسا نوكسلاو ءاهلا حتفب ةرهمو
 نماهضرعامأو . برعلا ضرأ لوطأ اذه « نميلاب هلوق نم الدب ةرهمب نوكيف هب ماقملا كلذ

 . اهارق يأ « ماشلا قراشم ىلإ جلاع لمرو ءانهدلاو نيرسي

 حرص هبو « جارخ ضرأ اهارق يأ« قارعلا داوس ضرأ ىأ :ش ( جارخ ضرأ داوسلاو ) :م

 بيذعلا نيب ام ) :م داوسلا يأ :ش ( وهو ) :م هعورزو هراجشأ ةرضخل داوسلا يمسو . يشاترمتلا

 داوس روكذملاداوسلا نم دارملا : يزارتألا لاقو . دلب مسا ءاحلا مضب :ش ( ناولح ةبقع ىلإ

 نادابع ىلإ ثلعلا نمو « اًضرع ناولح ةبقع ىلإ بيذعلا نم هدحو قارعلا داوس وهو «ةفوكلا

 . سرافو زاوهألا لاق ةرصبلا داوس امأو . الوط

 ليق امو : يزارتألا لاقو :ش ( نادابع ىلإ ثلعلا نم لاقيو « ةيبلعثلا نمو ) :م : فنصملا لاقو

 حتفب ثلعلاو «ريثكب بيذعلا دعب ةيدابلا لزانم نم ةيبلعشلا نأل  طلغ نادابع ىلإ ةيبلعشلا نم

 قارعلا لوأ وهو « ةلجد يقرش ىلع ةيولعلا ىلع ةفوقوم ةيرق ةثلغملا ءاثلابو ماللا نوكسو نيعلا

Y۰ 



 يضارأ نم جارخلا اوذخأي مل - مهنع هللا يضر- نيدشارلا ءافلخلاو -مالسلا هيلع- يبنلا نأل

 عضو نأل اذهو ‹ مهباقر يف تبثي ال امك مهيضارأ يف تبثي الف ٠ ءيفلا ةلزنمب هنأل ٠ برعلا

 مهنم لبقي ال برعلا وكر شمو « قارعلا داوس يف امك رفكلا ىلع اهلهأ رقي نأ هطرش نم جارخلا
 اهيلع جارخلا عضو قارعلا داوس حتف نيح - هنع هللا يضر - رمعو . فيسلا وأ مالسإلا الإ

 ‹ - مهنع هللا يضر- ةباحصلا نم رضحعب

 ءارو ام لم ا يفو « رحبلا طش ىلع ريخص رضح ةدحوملا ءابلا ديدشتب نادابعو « ةلجد يقرش

 . ةيرق نادابع

 بيذع نمو « ًالوط لصوملا ةثيدح ىلإ نادابع نم قارعلا داوس «زيجولا» حرش يفو
 هتحاسمو « اًخسرف نونامث هضرعو «اخسرف نوتسو ةئام هلوطو « ًاضرع ناولح ىلإ ةيسداقلا

 . بيرج فلآ فلأ نوثالثو ةتس

 نم جارحلااوذخأي مل - مهنع هللا يضر - نيدشارلا ءافلخلاو - مالسلا هيلع- يبنلا نأل ) :م

 اذه لاح حارشلا نم دحأ ركذي ملو «ثيدحلا بتك يف لصأ هل سيل اذه :ش ( برعلا يضارأ

 نمولخت ال ضرألاو : لاق مث « فنصملا هركذ ام لثم هركذ يزارتألا نأ ريغ « ةيلكلاب ثيدحلا

 . ةيرشع برعلا ضرأ نأ ىلع فنصملا هركذ يذلا نأ لدف « جارخلاو رشعلا ينعي « نيقحلا دحأ

 الف ): م ملسملا هئدتبي ال هنإ ثيح نم :ش ( ءيفلا ةلزنمب ) :م جارح ا نألو يأ :ش ( هنأل ) :م

 ( مهباقر يف تبشي ال امك ) :م برعلا يضارأ يف يأ :ش ( مهيضارأ يف ) :م جارخلا يأ :ش ( تبثي

 وأ مالسإلا الإ مهنم لبقي ال هنأل « رفكلا ىلع اهيلع اهلهأ رارقإ باقرلا يف هعضو طرش نأل :ش

 (هطرش نم ) :م برعلا ضرأ ىلع :ش ( جارخلا عضو نأل اذهو ) :م نآلا فنصملا هركذي امك فيسلا

 هيلع عضو ثيح :ش ( قارعلا داوس يف امك رفكلا ىلع اهلهأ رقي نأ ) :م عضولا طرش نم يأ :ش

 . نآلا ءيجي امك جارخلا

 حتف نوح - هنع هللا يضر - رمعو « فيسلا وأ مالسإلا الإ مهنم لبقي ال برعلا وكرشمو ) :م

 قارعلا داوس حتف ناكو :ش ( مهنع هللا يضر -ةباحصلا نم رضحمب اهيلع جارخلا عضو قارعلا داوس

 ءادتبا ناکو ‹ - هنع هللا يضر - رمع ةفالخ يف - هنع هللا يضر - صاقو يبأ نب دعس يدي ىلع

 . رشع ةعبس ةنس ىلإ هندم حتفي لزي مل ةرشع عبرأ ةنس يف قارعلا وزغ يف دعس

 يفقثلا هللا ديبع يبأ نع ينابيشلا نع رهم يبأ نب يلع انثدح هفنصم يف ةبيش يبأ نبا ىورو

 امهرد اًرمادو اًرماع ءاملا هغلبي بيرج لك ىلع داوسلا لهأ ىلع - هنع هللا يضر - رمع عضو لاق

 نم ةزفقأ ةسمخو مهارد ةسمحخ ضرأ بيرج لك ىلع باطرلا ىلعو « مهماعط نم ازيفقو

 لخنلا ىلع عضي ملو . ةزفقآ ةرشعو مهارد ةرشع ضرأ بيرج لك ىلع موركلا ىلعو «ماعط
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 - مهنع هللا يضر - ةباحصلا تعمتجا اذكو « صاعلا نب ورمع اهحتتفا نيح رصم ىلع عضوو

 مهفرصتو اهل مهعيب زوجي اهلهأل ةكولمن داوسلا ضرأو : لاق . ماشلا ىلع جارخلا عضو ىلع

 مهسوؤر ىلعو اهيلع عضيو اهيلع اهلهأ رقي نأ هل ًارهقو ةونع اًضرأ حتف اذإ مامإلا نأل ءاهيف

 ‹ لبق نم هانمدق دقو ‹ اهلهأل ةكولمم ضرألا ىقبتف جارخلا

 . ضرألل اعبت هلعج اًئيش

 نم نيرشع ةنس يف رصم حتف ناكو :ش ( صاعلا نب ورمع اهحتتفا نيح رصم ىلع عضوو ) :م
 اًحلص تحتتفا نيح رصم ىلع جارخلا - هنع هللا يضر - رمع عضو : يزارتألا لاق . ةرجهلا

 . ىهتنا « صاعلا نب ورمع دي ىلع

 نم هخيش نع ةنييع نب بوقعي نع ربخي ناسيك نب حلاص عمس نم ينثدح : يدقاولا لاقو

 مث نيملسملا غاغم هنم لزعو اهيف ام حابتساو « ةونع رصم حتتفا صاعلا نب ورمع نأ رصم لهأ
 ىلإ بتك مث مهضرأ ىلع جارخلا عضوو « مهباقر يف ةيزجلا عضو دعب صاعلا نب ورمع مهحلاص
 . كلذ - هنع هللا يضر - باطخلا نب رمع

 لاق :ش ( ماشلا ىلع جارخلا عضو ىلع- مهنع هللا يضر - ةباحصلا تعمتجااذكو ) :م

 اهلك ماشلا ندمو سدقملا تيب حتتفا نيح ماشلا ىلع جارخلا باطخلا نبا رمع عضو : يزارتألا

 ةنسح نب ليبحرشو نايفس يبأ نب ديز يدي ىلع ةونع تحتفف اهيضارأ امأو . اهيضارأ نود اًحلص

 تفلتخا : ریثک نبا لاق تلق . ىهتنا - مهنع هللا يضر - ديلولا نب دلاخو حارجلا نب ةديبع يبأو

 ‹ حلصلا ىلع اهرمأ رقتسا هنأ ىلع ءاملعلا رثكأف « ةونع وأ احلص تحتف له قشمد يف ءاملعلا

 طايخ نب ةفيظو رمع نب فيسو قاحسإ نب رصنو « ةونعاهفصنو احلص اهفصن لعج لب ليقو
 . ةرجهلا نم ةرشع عبرأ ةنس يف ناك قشمد حتف نأ نورخآو ةديبع وبأو

 امك قارعلا داوس وه :ش ( اهلهأل ةكولمب داوسلا ضرأو ) :م : يرودقلا يأ :ش (لاق ) :م

 عون يأب داوسلا ضرأ يف يأ :ش ( اهيف مهفرصتو ) :م ضرألل يأ :ش ( اهل مهعيب زوجي ) :م هانركذ
 فطع ةونع ىلع اًرهق فطع :ش ( ارهقو ةونع اًضرأ حتف اذإ مامإلا نأل ) :م تافرصتلا عاونأ نم ناك

 دارملاو :ش ( جارخلا مهسوؤر ىلعو اهيلع عضيو اهيلع اهلهأ رقي نأ ): م مامإلل يأ :ش ( هل ) :م ريسفت

 . ةيزجلا سوؤرلا ىلع جارخلا نم

 نوفرصتي :ش ( اهلهأل ةكولم ضرألا ىقبتف ): م مهيضارأ ىلع مهايإ مامإلا رارقإ زاج الو ٠
 ‹ مئانغلا ةمسق باب يف يأ :ش ( لبق نم هانمدق دقو ) :م كلذ ريغو اهعيب مهلو اوءاش امفيك اهيف

 اهنأل ء اهلهأل اهسبحو اهتبهو اهعيب زوجيال :دمحأو كلامو -رهظألا يف -يعفاشلا لاقو

 . اهيلع اهلهأ رقي الو اهسمخيو اهمسقي يعفاشلا نعو . نيملسملا ىلع ةفوقوم
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 ةجاحلا نأل ‹« رشع ضرأ يهف نيغناغلا نيب تمسقو ةونع تحتف وأ اهلهأ ملسأ ضرأ لكو : لاق

 ثيح فخأ وه اذكو « ةدابعلا ىنعم نم هيف امل هب قيلأ رشعلاو ملسملا ىلع فيظوتلا ءادتبا ىلإ

 اذإ اذكو . جارخ ضرأ يهف اهيلع اهلهأ رقأف ةونع تحتف ضرأ لكو «جراخلا سفنب قلعتي

 ءاذه نم ةصوصخم ةكمو . هب قيلأ جارخلاو رفاكلا ىلع فيظوتلا ءادتبا ىلإ ةجاحلا نأل «مهحلاص

 عماجملا» يفو. جارخلا فظوبي ملو اهلهأل اهكرتو ةونع اهحتف-مالسلا هيلع- هللا لوسر نإف

 امو ‹ جارخ ضرأ يهف راهنألا ءام اهيلإ لصوف ةونع تحتف ضرأ لك «ريغصلا

 ريغ نم ةباحصلا نم رضحمب قارعلا حتف نيح - هنع هللا يضر - رمع لعف هيلع ةجحلاو

 .ریکن

 نيغناغلا نيب تمسقو ةونع تحتف وأ اهلهأ ملسأ ضرأ لكو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 هب ًادتبا اهل قلعحملا حلا نأل يأ :ش ( ملسملا ىلع فيظوتلا ءادستبا ىلإ ةجاحلا نأل « رشع ضرأ يهف

 :ش ( وه اذكو ) :م تاقدصلا فرصت اذهلو :ش ( ةدابعلا ىنعم نم هيف امل هب قيلأ رشعلاو ): م ملسلملا

 ىتح بجي ال هنأل :ش ( جراخلا سفنب قلعتي ثيح ) :م جارخلا نع يأ :ش ( فخأ ) :م رشعلا يأ

 . جراخلادجوي

 ةجاحلا نأل « مهحلاص اذإ اذكو « جارخ ضرأ يهف اهيلع اهلهأ رقأف ةونع تحتف ضرأ لكو ) :م

 هبشي هنأل «ةبوقعلا ىنعم هيف نأل « رفاكلاب يأ :ش ( هب قيلأ جارخلاو رفاكلا ىلع فيظوتلا ءادتبا ىلإ

 :م عرزي مل نإو بجي هنآ اذهلو « اًظيلغت جارنا يف نألو « رفاكلا ىلع ةبوقعلا يه يتلا ةيزجلا
 « ةونع تحتف اهنأل «جارخلا ةكم ضرأ يف سايقلا باوج اذه :ش ( اذه نم ةصوصخم ةكمو)

 ‹ جارخلا ةكم ضرأ يف سايقلا نإف « سايقلا باوج اذه « اذه نم ةصوصخم ةكمو : لاقو

 ال كلذكف ؛ برعلا ىلع قر ال امكف ةي يبنلا لعفب ةصوصخم ةكم : لاقو . ةونع تحتف اهنأل

 لكو هلوق نم يأ « اذه نم هلوق . اهل اًميظعت ةيرشع ةكم تلعج ليقو . مهيضارأ ىلع جارخ
 ةونع ) :م ةكم حتف يأ :ش ( اهحتف مالسلا هيلع هللا لوسر نإف ) :م هرخآ ىلإ . . ةونع تحتف ضرأ

 ملسمو يراخبلا هجرخأ ام اهنم « ةريثك ثيداحأ تدرو هيف :ش ( جارخلا فظوي ملو اهلهأل اهكرتو
 دق» : لاقف كلذ تركذف يب يبنلا تتأف « حتفلا موي نيكرشملا نم الجر تراجأ اهنآ ىناه مأ نع

 .« تنمأ نم اًتمأو « ترجأ نم انرجأ

 تحتف ول ذإ « ةونع تحتف ةكم نأ ىلع ثيدحلا اذهب لدتسا : هرصتخم» يف يرذنملا لاق

 . لب يبنلا نم هريدجت الو ناه مأ نامأ ىلإ جتحي ملو « ماعلا نذإلا هب عقول احلص

 امو «جارخ ضرأ يهف راهنألا ءام اهيلإ لصوف ةونع تحتف ضرأ لك :٤ريغصلا عماج لا يفو ) :م
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 ءةيمانلا ضرألاب قلعتي رشعلا نأل « رشع ضرأ يهف نيع اهنم جرختساو راهنألا ءام اهيلإ لصي مل

 يبأ دنع يهف اًتاوم ًاضرأ ايحأ نمو . جارخلا ءا وأ رشعلا ءا يقسلا ربتعيف «اهئامب اهؤاغنو

 تناك نإو « ةيجارخ يهف هبرقب هانعمو جارخلا ضرأ زيح نم تناك نإف « اهزيحب ةربتعم فسوي

 ‹ ةيرشع يهف رشعلا ضرأ زيح نم

 اهؤامنو « ةيمانلا ضرألاب قلعتي رشعلا نأل « رشع ضزأ يهف نيع اهنم جرختساو راهنألا ءام اهيلإ لصي مل
 : ريغصلا عماجلا» حرش يف ثيللا وبأ هيقفلا لاقو :ش ( جارخلا ءامب وأ رشعلا ءاب يقسلا ربتعيف اهئام

 وأ اهظقيتسا نأ ريغ نم اهاقس نإف يحاونلا ضعب يف لجر احنو ةيجارخ ةدلبلا تناك ولو هلوقف

 . ةيجارخ يهف راغصلا راهنألا نم اهاقس نإو « ةيرشع يهف ءامسلا ءام نم

 ناميلس يب ةياور يف ناتياور اذه يف دمحم نع يور دقف ماظعلا راهنألا نم اهاقس نإو

 حابم اذه نأل ةيرشع نوكت دمحم نع ماشه ةياور يفو « ةدلبلل ةعبات اهلعجيو « ةيجارخ نوكت

 . ءامسلا ءامك

 : ةدئاف

 « احلص ةيواعمل نافع نب ديعس يدي ىلع نامثع دعب حتتفاف اهءارو ام امأو . - هنع هللا ىضر

 يذلاو « ملسم نب ةبيتقو ةرفص يبأ نب بلهملا يدي ىلع تحتف ىراخبو فصنو رشكو دنقرمسو

 ةيالو يف صاعلا نب ديعس اهحتف ةيربطو « احلص نامثع ةيالو يف يرعشألا ىسوم وبأ اهحتف

 . ةئامو نيسمخو عبس ةنس نيدو ناقلاطلاو ءالعلا نب رمع اهحتف مث « احلص نامثع

 . نيعستو نامث ةنس كلملا دبع نب ناميلس ةفالخ ىف بلهملا نب ديزي اهحتتفاف ناجرج امأو

 سرافو زاوهألا امأو . احلص نامثع ةفالخ يف رماع نب هللا دبع امهحتفف هانحتسمو نامرك امأو

 . - هنع هللا يضر - يرعشألا ىسوم يبأ يدي ىلع ةونع تحتفف ناهبصأو

 . نرقم ينبا نامعنلاو ديعس يدي ىلع دنواهنو رج ةعقو يف ةونع هلك حتتفاف لبجلا امأو

 « ةلجدو تارفلا نيب ام ةريزجلاو « منغ نب ضايع يدي ىلعاحلص تحتف ةريزجلاو

 ٠ « نيعستو ثالث ةنس يفقثلا دمحم نب مساقلا اهحتتفاف دنهلا ضرأ امأو . ةريزجلا نم لصوملاو

 . یبتقلا ركذ اذک

 جارخلا ضرأ زيح نم تناك نإف ‹ اهزيحب ةربتعم فسوي يبأ دنع يهف اًتاوم اًضرأ ايحأ نمو ) :م

 يرودقلا لوق ىنعم يأ :ش ( ةيرشع يهف رشعلا ضرأ زيح نم تناك نإو « ةيجارخ يهف هبرقب هانعمو

 . هرصتخم يف هركذ هنأل « يرودقلا لوقل فنصملا ريسفت اذهو « اهبرقب اهزيحب
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 همكح هل ىطعي ءيشلا زيح نأل - مهنع هللا يضر - ةباحصلا عامجإب ةرشع اهلك هدنع ةرصبلاو

 برق ام ذخآ زوجي ال اذكو . هب عافتنالا اهبحاصل زوجي ىتح « رادلا مكح هل ىطعي رادلا ءانفك

 نأ الإ ‹« جارخلا ضرأ زيح نم اهنأل « ةيجارخ نوكت نأ ةرصبلا يف سايقلا ناكو « رماعلا نم

 ‹ مهعامجإل سايقلا كرتف رشعلا اهيلع اوفظو - مهنع هللا يضر - ةباحصلا

 ‹ واولا نم هلصأو « هظفل ىلع عمج زايحأ هعمجو ةيحانلا زيح :٠بدألا ناويد» يف لاق

 . زاوحأ سايقلا : لمجملا ىف لاق

 نوكسلاب امهادحإ تقبسف واولاو ءايلا تعمج ءازوحلا نم هنأل « زويَح زيح لصأ نأل تلق

 . ءايلا ىف ءايلا تمغدأو « ءاي واولا تلدبأف

 نوكت اًتاوم اًضرأ ايحأ اذإ يمذلا نإف « ملسم اًناوم اًضرأ ايحأ نمو : هلوق نم دارملاو

 . يواحطلا حرش يف اذك «ةيجارخ

 جارخلا ضرأ زيح نم اهنوكل ةيجارخ هدنع ةرصبلا نوكت نأ يغبني فسوي يبأ سايق ىلعو
 اذهو . اهيلع رشعلا فيظوت ىلع ةباحصلا عامجإب كرت سايقلا نأ الإ « نوملسملا اهايحأ نإو

 هلاق : اذك :ش ( - مهنع هللا يضر - ةباحصلا عامجإب ةيرشع اهلك هدنع ةرصبلاو ) :م هلوق ىنعم

 يب ليلد اذهو « ءيشلا كلذ مكح يأ :ش ( همكح هل ىطعي ءيشلا زيح نأل ) :م هريغو رمعوبأ

 زوجي ىتح يآ :ش ( هب عافتنالا اهبحاصل زوجي ىتح <« رادلا مكح هل ىطعب رادلا ءانفك ) :م

 يف ركذ دقو « هكلجب هلاصتال هل اكلم ءانفلا نكي مل نإو هراد ءانفب عافتنالا رادلا بحاصل

 ناسنإ هيف تامف اورفحف « رفحلا قح هيف يل سيلو يئانف اذه ءارجأل رجأتسملا لاق : «طوسبملا»

 . مهعنمامف رمألا داسفب اوملع مهنأل « اًسايق ءارجألا ىلع نامضلاف

 هدي قالطإل هل اكولم هنوك هلزنم ءانف هنوك نأل « رجأتسملا ىلع نامضلا نأ ناسحتسالا يفو

 قح ءانفلا نأ ملعف « ناكدلا ءانبو بوكرلاو باودلا طبرو بطحلاو نيطناقلا نم هيف فرصتلا يف

 . هل اكلم نكي مل نإو عافتنالا

 امذخأ زوجي ال اذكو « خسنلا ضعب يفو :ش ( رماعلا نم برق ام ذخأ زوجي ال اذكو ) :م

 نآ ةرصبلا يف سايقلا ناكو ) :م رماعلا نم برق اميف عافتنالا قح رماعلا لهأل نأل « رماعلا برق

 . هرخآ ىلإ ةيرشع ةرصبلاو : لاق هنأل « راركت اذه ليق :ش ( ةيجارخ نوكت

 نآ الإ ‹ جارخلا ضرأ زيح نم اهنأل ) :م كلذل حرش اذهو يرودقلا ةياور لوألا نأب هيلع درو

 ةباحصلا عامجإل يأ :ش ( مهعامجإل سايقلا كرتف  رشعلا اهيلع اوفظو- مهنع هللا يضر - ةباحصلا
 . هانركذ دقو « ةرصبلا ىلع رشعلا فيظوت ىلع
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 وأ تارفلاو ةلجد ءام وأ اهجرختسا نيعب وأ اهرفح رئبب اهايحأ نإ : - هللا همحر - دمحم لاقو

 ءامب اهايحأ نإو « ءامسلا ءامب اهايحأ نإ اذكو « ةيرشع يهف دحأ اهكلمي ال يتلا ماظعلا راهنألا

 رابتعا نم انركذ امل ةيجارخ يهف ‹ درجدزي رهنو كلملا رهن لشم مجاعألا اهرفتحا يتلا راهنألا

 كلذ يف ربتعيف « اهرك ملسملا ىلع ءادتبا جارخلا فيظوت نكمب ال هنألو « ءاملل ببسلا وه ذإ ءءامل

 ىلع هنع هللا يضر رمع هعضو يذلا جارخلاو : لاق . ةيمازتلا ةلالد جارح ا ءامب يقسلا نأل ءاملا

 بيرج لك نم داوسلا لهأ

 تارفلاو ةلجد ءام وأ اهجرختسا نيعب وأ اهرفح رئبب اهايحأ نإ : - هللا همحر - دمحم لاقو ) :م

 نإو ) :م رطملا يأ :ش ( ءامسلا ءا اهايحأ نإ اذكو « ةيرشع يهف دحأ اهكلم ال يتلا ماظعلا راهنألا وأ

 قيرط ىلع دادخب نم بيرق كلملا رهنو :ش ( كلملا رهن لثم مجاعألا اهرفتحا يتلا راهنألا ءامب اهايحأ

 ةعبسو ةنس نيعبرأو اعبس هكلم عيمج ناكو ‹ زابق نب ناوريشون ىرسك كلملا نم دارملاو ‹ ةفوكلا

 اًينامث كلملا ىلع ماقو ‹« ناوریشون یرسک نب زمره نب زیورب وهو هدالوُا نم زیورب یرسکو

 ةرشع سمخ نبا وهو كلم ىرسك نب رايرهش نب درجدزي وهو :ش ( درجدزي رهنو ) :م ةنس نيئالثو

 نيثالثو ىدحإ ةنس يف كلذ ناكو « ورب لتقف داعو كرتلا دالب ىلإو ناسارخ ىلإ ةي هللا لوسر

 جارخلا فيظوت نكي ال هنألو « ءامنلل ببسلا وه ذإ « ءاملا رابتعا نم انركذ امل ةيجارخ يهف ) :م

 مازتلا يأ :ش ( ةيمازتلا ةلالد جارخلاءامب يقسلا نأل ء ءاملا كلذ يف ربتعيف « اًهرك ملسملا ىلع ءادتبا

 لهأ ىلع - هنع هللا يضر - رمع هعضو يذلا جارخلاو : لاق ) :م ةيجارخ ضرألا نوكتف جارخلا

 عارذ ىلع ديزي ىرسك كلملا عارذب اًعارذ نوتس اهلوط ضرأ يهو :ش ( بيرج لك نم داوسلا

 . «برغملا» يف اذك ‹تاضبق عبس كلملا عارذو ٠ تاضبق تس يهو « ةضبقب ةماعلا

 . كلملا عارذب اًعارذ نوتس هضرعو « اًعارذ نوتس بيرحجلا لوط نأ : يشاترمتلا ركذو

 . لطر ةئام هيف رذب ام بيرجلا : ليقو

 يف اتم نوسمحخ بيرج ا ليقو . انرايد يف اّنم نوتس ةطنحلا نم هيف رذب ام بيرجلا : ليقو

 . انراید

 نوتس بيرجلا ليق ام «يفاكلا» يفو . . . ] ىواتفو «ةينقلا» ىف اذك « رادقم هلقنام : ليقو

 ا



 بيرج نمو < مهارد ةسمخ ةبطرلا بيرج نمو « مهردو عاصلا وهو يمشاه زيفق ءاملا هغلبي

 ‹ مهارد ةرشع لصتملا ليخنلاو لصتملا مركلا

 بيرج لب ءاهلك يضارألا يف مزال ريدقتب سيلو « مهيضارأ يف مهبيرج نع ةياكح نوتس يف

 نم ةلمج :ش ( ءاملا هغلبي) :م هلهأ فراعتب دلب لك يف ربتعيف « نادلبلا فالتخاب فلتخي ضرألا

 يمشاهلا زيفقلا اورسفو « جارخلاو هلوق ينعأ « ادتبملا ربخ :ش ( يمشاه زيفق ) :م : هلوقو

 . فسوي يبأل اًفالخ « اّنم ةعبرأ يأ « لاطرأ ةينامث عاصلا :ش ( مهردو عاصلا وهو ) :م :هلوقب
 رثكأ يف يجاجحلاو يمشاهلا ديق نع قلطم جارخلا يف بجاولا زيفقلا نأ ملعا يزارتألا لاقو

 «ريغصلا عماجلا» حورشو يواحطلا حرش يف «لماشلا»و ديهشلا مكاحلل يكاكلاك هقفلا خسن

 وه زيفقلا : هاواتف يف يجلاولولا لاقو .كلذ ريغو يودزبلا مالسإلا رخف ثيللا يبأ هيقفلل

 هجرخأ يجاجحلا ىلإ بسن اغإو ‹ ةي هللا لوسر عاص وهو « لاطرأ ةينامث وهو يجاجحلا

 ثلثو لاطرأ ةسمخ فسوي ىيبأ لوق يفو . ام ةعبرأ يهو لاطرأ ةينامث هيف عسي هنأو « دقف امدعب

 فيكف < ب هللا لوسر عاص وهو يجاجحلا ناك اذإف « «ىواتفلا ةصالخ» يف كلذكو « لطر

 . ًالطر نوئالثو نانثا يمشاهلاو يمشاهلاب يعفاشلاو «ةيادهلا» بحاص ديقي

 ناك عاصلاو « عاصلا لثم وهو « يمشاهلا عبر وهو « جاجحلا زيفق زيفقلا : دمحم لاقو

 . لاطرأ ةينامث اب يبنلا دهع ىلع

 . «يواحطلا حرش» يف اذك « اهيف عرزي ام زيفق بجاولا زيفقلا نم دارملاو : يزارتألا لاقو

 نزوي مهرد مهردلا نم دارملاو « ريعش وأ ةطنح نم زيفق هنإ : نيدلا ريهظ مامإلا لاقو

 درفملا : «برغملا» يف لاق . ءارلا حتفب ةبطرلا :ش (مهارد ةسمخ ةبطرلا بيرج نمو) :م

 عرزلا ضرأ نم بيرج لك ىلع افظو فينح نباو ةفيذح ثيدح هنمو . باطر عمجلاو ٠ بطرلا
 . مهارد ةسمخ ةبطرلا ضرأ نم ًامهرد

 وه باطرلاو كلذ وحنو ثاركلا لثم لوقبلا امف « باطرلا ريغ لوقبلا رشعلا باتك يفو
 . ىهتنا ‹ هارجم يرجي امو ناجنذابلاو خيطبلاو ءاشقلا

 لوأ ءايلا مضب اجني ةيكرتلا دالبلا لهأو « ميسربلا رصم لهآ اهلوقي يتلا يه ةبطرلا : تلق

 . روصقم ميجلابو نونلا نوكسو فورحلا

 اصتملا مركلا : ةعيرشلا جات لاق :ش (مهارد ةرشع لصتملا ليخنلاو لصتملا مركلا بيرج نمو) :م
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 ¢ قارعلا داوس حسي ىتح فينح نب نامثع ثعب هنإف -هنع هللا يضر- رمع نع لوقنملا وه اذهو

 ناكو «انلق ام كلذ ىلع عضوو « بيرج فلأ نيثالثو اتس غلبف حسمف افرشم هيلع ةفيذح لعجو

 -مهنع هللا يضر- ةباحصلا نم رضحمب كلذ

 وه اذهو) :م اهب ةلوغشم ضرألا لك نوكت هجو ىلع ضعبب اهضعب لصي ام ةلصتملاو « ليخنلاو

 نب رمع نع لوقنم روكذملا هج ولا ىلع هركذ يذلا ىلإ هب راشأ :ش (هنع هللا يضر- رمع نع لوقنمل

 « قارعلا داوس حسمي ىتح فينح نب نامثع ثعب) :م رمع نإف يأ :ش (هنإف) :م هنع هللا يضر باطخل ا

 : «هفنصم » يف قازرلا دبع ىور :ش (بيرج فلآ نيثالثو ًاتس غلبف حسمف ًافرشم هيلع ةفيذح لعجو
 باطخل ا نب رمع ثعب هنع هللا يضر باطخل ا نب رمع نع فلحم يبأ نع ةداتق نع رمعم انربخأ

 ًارامع لعجف ةفوكلا ىلإ مهنع هللا يضر فينح نب نامثعو دوعسم نب هللا دبعو رساي نب رامع

 . لاتقلاو ةالصلا ىلع

 ةحاسم ىلع فينح نب نامثع لعجو « لام لا تيب ىلعو ءاضقلا ىلع درعسم نبا لعجو

 « اهيف عرسيس الإ ةاش موي لك اهنم ذخؤي ةيرق ىرأ ام : لاق مث ةاش موي لك مهل لعجو ٠ ضرألا
 ناك نمو « ففعتسيلف ًاينغ ناك نم « ميتيلا يلاوك يسفنو لاما اذه يف مكتلزنأ ينإ : مهل لاق مث

 . فورعملاب لكأيلف ًاريقف

 بيرج لك ىلع لعجف « ةمذلا لهأ ضرأ نم ةفوكلا داوس فينح نب نامثع حسمف : لاق

 «مهارد ةتس بصقلا بيرج ىلعو « مهارد ةينامث بنعلا بيرج لك ىلعو « مهارد ةرشع لخنلا
 لك سأر ىلع لعجو ‹ نيمهرد ريعشلا نم بيرجلا ىلعو « مهارد ةعبرأ ربلا نم بيرجلا ىلعو
 نم ذخأو « نايبصلاو ءاسنلا ىلع برضي ملو « ماع لك ًامهرد نيرشعو ةعبرأ مهنم لجر

 . ىهتنا ‹ هب يضرف -هنع هللا يضر- رمع ىلإ كلذ عفرف « ًامهرد ًامهرد نیرشع لک نم مهراجت

 ناكو « دهاشملاو ادحأ دهش دقو - مهنع هللا يضر - ةباحصلا رباكأ نم فينح نب نامثعو

 وه ناميلا نب ةفيذحو <« ةيواعم ةفالخ يف تام -هنع هللا يضر- يلع نيبو هنيب ىخآ ةَ يبنلا

 تامو ةفوكلا نكس « اذه هدج ىلإ بسنيو « ناميلا ةعيبر نب ورمع نب رباج نب لسح نب ةفيذح
 . نيثالثو ةتس ةنس نئادملاب

 نم وهس هنأكو « خسنلا يف تبثأ اذكه يزارتألا لاقو :ش (انلق ام كلذ ىلع عضوو) :م

 يذلا هجولا ىلع جارخلا عضو يأ « انلق ام ىلع كلذ عضو لاقي نأ بيترتلا سايق نأل « بتاكلا

 كلذ لقن ةعيرشلا جات حرش يف تيأرو . مركلا بيرجو « ةبطرلا بيرجو « عرزلا بيرج يف انلق
 ىلع اذه لدف « كلذ ريغ ًائيش ركذي ملو « انلق ام ىلع كلذ عضوو : لاق ثيح « ةحصلا ىلع

 يآ :ش ( -مهنع هللا يضر- ةباحصلا نم رضحمب كلذ ناكو) :م لهاجلا خسانلا نم بيك رتلا ريسفت نأ
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 ‹ ةنؤم اهرثكأ عرازملاو ‹ ةنؤم اهفخا مركلاف ‹ ةنوافتم نؤملا نآلو « اعامجإ ناكف « ريكن ريغ نم
 عرزلا يفو اهالعأ يف مركلا يف بجاولا لعجف « اهتوافتب توافتت ةفيظولاو ‹ امهنيب باطرلاو

 نارفعزلاك فانصألا نم كلذ ىوس امو : لاق ء اهطسوأ ةبطرلا ىفو اهاندأ

 ناکف « ریکن ريغ نم) :م دام هللا لوسر ةباحص نم روضحب -هنع هللا يضر -رمع نع لقن ام ناک

 . كلذ ىلع ًاعامجإ ناكف « مهنم دحأ هيلع ركني نأ ريغ نم يأ :ش (اعامجإ

 يفو . ةزمهلا مضو ميلا حتفب ةنؤم عمج ةزمهلا حتفو ميملا مضب :ش (نؤملا نآلو) :م

 . ةنؤم لجرلا تنم نم ليقو ‹ مهتنؤم تعمتجا اذإ موقلا تبث ام نم هلوقب لقثلا ةنؤملا «برغملا»

 ۰ حصأ لوألاو « نيألاو نوألا نع ةلعفم يه ليقو

 وهو نيألا نم ةلعفم يه ءارفلا لاقو . ةلوعف يهو زمهت الو زمهت ةنؤملا : يرهوجلا لاقو

 . ناسللا ىلع لقث هنأل ‹ لدعلاو جورخلا وهو نوألا نم ةلعفم يه : لاقيو « ةدشلاو بعتلا

 :ش (ةتوافتم): م مهتنم لاق ةزمهلا كرت نمو . مهتنؤم تلمح اذإ ًانامأ مهنامآ موقلا تنامو

 . بجاولا توافت ىف رثأ توفلا توافتلاو

 وأ برغب يقس اميفو « رشعلا وهو ةيرشعلا ضرألا نم ًاحيس يقس اميف بجاولا نأ ىرت الأ

 . رشعلا فصن ةينامس وأ ةيلاد

 هعيرو لخنلاو مركلاو « ةبطرلا يهو ةروكذملا ءايشألا فخأ يأ :ش (ةنؤم اهفخأ مركلاف) :م

 . مهارد ةرشع وهو ىلعأ هيف بجاولاف « رثكأ

 :م ةروكذملا ءايشألا رثكأ يآ :ش (اهرثكأ عرازملاو) :م ةنؤملا ةلق عم ديدم ًارهد ىقبي هنأل اذهو

 . ةنس لك كلذ وحنو سايدلاو داصحلاو رذبلا ءاقلإو بركلا ىلإ هيف جاتحي عرزلا نأل :ش (ةنؤم)

 الو ماع لك رذبلا ءاقلإ ىلإ جاتحي ال هنأل « رثكألاو فخألا نيب يأ :ش (امهنيب باطرلاو) :م

 ةسمخ وهو نيرمألا نيب اميف بجاولا ناكف « مركلا ماودل سيل ًاماوعأ مودتو ًالصأ اهيف ةيرذب

 ةنس لك يفف رصم دالب يف امأو « مهدالب ةداع رابتعاب حارشلا هلاق يذلا اذه : تلق . مهارد

 . اهنوعرزي

 يف مركلا يف بجاولا لعجف) :م انركذ امك ةنؤملا توافتب يأ :ش (اهتوافتب توافتت ةفيظولاو) :م

 :م يرودقلا يأ :ش (لاق . اهطسوأ ةبطرلا يفو ءاهاندأ عرزلا يفو) :م نؤملا ىلعأ يف يأ :ش (اهالعأ

 : م مركلا بيرجو ةبطرلا بيرجو عرزلا بيرج ىوس ام يأ :ش (فانصألا نم كلذ ىوس امو)
 اهيآأبو « مركلا وأ ةبطرلا وأ عرزلا ضرأب قحلت نارفعزلا ضرأ يأ ةياهنلا يفو :ش (نارفعزلاك)

 . يشاترمتلا مامإلا هركذ اذك « ةقاطلا غلبم وهف ةنعلا ردق يف هبشأ تناك
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 دقو -هنع هللا يضر- رمع فيظوت هيف سيل هنأل « ةقاطلا بسحب اهيلع عضوي هريغو ناتسبلاو
 فصن بجاولا غلبي نأ ةقاطلا ةياهنو : اولاق . هيف فيظوت ال اميف اهربتعتف كلذ يف ةقاطلا ربتعا

 . نيمناغلا نيب لكلا مسقن نأ انل ناك ال فاصنأإلا نيع فيصنتلا نأل ‹ هيلع دازي ال جراخلا

 بناوج يف ناك ولو «ةيريهظلا ىواتف» يفو . طئاح اهطوحي ضرأ لك :ش (ناتسبلاو) :م
 ولاذكو «راجشألا يف ءيش الو هنع هللا يضر رمع ةفيظو اهيفف ةعرزم اهطسوو راجشأ ضرألا
 . ةرمثم ريغ ًاراجشأ ريغ

 :م ناتسبلا ريغو يأ :ش (هريغو): م مرك يهف اهضرأ ةعارز نكي ال ةرمثم راجشألا تناك ولو

 (ةقاطلا بسحب) :م ناتسبلا ريغو ناتسبلاو نارفعزلا ىلع يأ :ش (اهيلع) :م جارخلا يأ :ش (عضوي)

 . قيطي ام ردقب جارخلا اهيلع لعجي ةقلطملا ليخنلا ضرأ ىفف :ش

 ‹ اهتلغ ىلإ رظنيو ًاضيأ قيطي ام ردقب نارفعزلا بيرج يفو . مركلا بيرج ىلعدازي الو
 هنأل) :م ةسمحخ ذخؤي ةبطرلا ةلغ ردق تغلب نإو ٠ عرزلا جارخ ردق ذخؤت عرزلا ةلغ تغلب نإف

 « نيعون ىلع جارخلا كلذو :ش (-هنع هللا يضر- رمع فيظوت) :م كلذ ىوساميف يأ :ش (هيف سيل

 نوكي نأ وهو ةمساقم جارخو « - هنع هللا يضر - رمع فيظوت هبشي يذلا وهو ةفيظو جارح
 ةقاطلا ربتعا دقو) :م هلوق ىنعم وهو « ةقاطلا بسحب هيف عضويف هيف فظوي ال ضرألا نم جارخلا

 (هيف فيظوت ال اميف) :م ةقاطلا يأ :ش (اهربتعتف) :م فانصألا نم كلذ ىوس اميف يأ :ش (كلذ يف

 . هب فظوي نأل :ش

 نال « هيلع دازي ال جراخلا فصن بجاولا غلبي نأ ةقاطلا ةياهنو) :م انخياشم يأ : :ش (اولاق) :م

 ىلإ ةقاطلا ىهانتت اغنإو : -هللا همحر- يودزبلا مالسإلا رخف لاق :ش (فاصنإلا نوع فيصنتلا

 . هيلع دازي ال جراخلا فصن

 ةلغلا نم جرخي مل ضرأ يف «ريبكلا ريسلا»و «جارخلا»و «رشعلا» باتك يف لاق هنأ ىرت الأ

 مهب انرفظ امل انأل اذهو « مهردو زيفقاهجارخ نإ : بيرج يهو « نيمهردو نيزيفق ردق الإ

 ناك جارخلا فصن ىلع مهانعطاقو مهيلعاننماذإف « مهلاومآ مسقنو مهقرتسن نأ انعسو

 نيب لكلا مسقن نأ انل ناك ام): م مهل فصنلاو انل فصنلا ناك ثيح « هنيعب فاصنإلا وه فيصنتلا

 . هلبق اب لصتم اذه :ش (نيمناغلا

 ثيح مهانفصنأ نكلو ‹ نياغلا نيب لكلا مسقن نأ انل ناك مهانكلم نيح انآ هانعم لصاح

 فصنلاو مهل فصنلا انلعج ثيح انم فاصنإلا نيع اذهو « ةدايز ريغ نم جراخلا فصنب انيضر

 .انل
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 نم اوفظو انرايد يفو . رخأ راجشأو ةقرفتم ليخن اهيفو طئاح اهطوحي ضرأ لك ناتسبلاو
 ءيش يأ نم ةقاطلا ردقب نوكي نأ بجي ريدقتلا نأل ‹ كلذك كرتو اهلك يضارألا يف مهاردلا

 ‹ عامجإلاب زئاج عيرلا ةلق دنع ناصقنلاو « مامإلا مهصقن اهيلع عضو ام قطت مل نإف :لاق . ناک

 لب ءال :الاقف « قيطت ال ام ضرألا امتلمح امكلعل : -هنع هللا يضر- رمع لوق ىلإ ىرت الا
 ‹ تقاطأل اهاندز ولو قیطت ام اهانلمح

 ‹ ةناغرف «ةيادهلا» بحاص رايد :ش (انرايد يفو) :م ةنحلا ناتسبلا برغملا يفو :ش (رخأ راجشأو
 . ًاضيأ ينانيغرملاو يناغرفلا هل لاقيو

 يف مهاردلا نم اوفظو) :م ةناغ دالب نم نانيغرمو نوجس ءارلا نوكسو ءافلا حتفب ةناغرفو

 يأ نم يا :ش (ناك ءيش يأ نم ةقاطلا ردقب نوكي نأ بجي ريدقنلا نأل ٠ كلذك كرتو اهلك يضارألا

 جارخلا هيف امم ناک سنج

 يفو :ش (اهيلع عضو ام) :م ضرألا يأ :ش (قطت مل نإف) :م : يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 ةرابع ةقاطإلا مدعو « دئاز وهف ناك ظفل حص نإ : يزارتألا لاق . قطي مل ناك نإف خسنلا ضعب

 عضو ام قيطت ال يتلا يضارألا باحصأ نع مامإلا صقن يأ :ش (مامإلا مهصقن) :م عيرلا ةلق نع

 . ةلغلا انه هب دارأو ‹ ةدايزلاو ءامنلا عيرلاو :ش (عامجإلاب زئاج عيرلا ةلق دنع ناصقنلاو) :م اهيلع

 . ىلوألا قيرطلاب ةقاطلا مدع دنعف ةقاطلا مايق دنع ناصقنلا زاج اذإ : يكاكلا لاقو

 نأ زوجي مهارد ةرشع غلبي ال جراخلا نوكي نأ قيطت ال ضرألا تناك نإ «ةصالخلا» يفو

 يف يجلاولولا لاقف ةدايزو كلذ قيطت تناك اذإ امأ . جراخلا فصن لثم جارخلا ريصي ىتح صقني

 ةدلب ىفو قارعلا داوس ىف -هنع هللا ىضر - رمع ةفيظو ىلع ةدايزلا نأ ىلعاوعمجأ : هاواتف

 وب لاق فیظوتلاب اهب ئدتبی نأ مامإلا دارأ ةدلب يف امأف ‹ زوجيال جارخلا اهيلع مامإللا فظو
 ام نآلا ءيجيو « فسوي يبأ لوق لثم ةفينح يبأ نعو . ديزي : دمحم لاقو . ديزن ال : فسوي

 . يجلاولولا هركذ

 لب ءال : الاقف « قيطت ال ام ضرألا امتلمح امكلعل -هنع هللا يضر- رمع لوق ىلإ ىرت الأ) :م

 لئاضف» باتك يف هحيحص يف يراخبلا هجرخأ اذه :ش (تقاطأل اهاندز ولو « قيطت ام اهانلمح

 يضر باطخلا نبا رمع تيأر : لاق نوميم نب ورمع نع نامثعل «ةعسلا» باتك يفو «ةباحصلا

 « امتلعف فيك : لاق فينح نب نامثعو ةفيذح ىلع فقو ةيبيدحلاب مايأب باصي نأ لبق هنع هللا

 ريثك اهيف ةقيطم هل يه آرمأ اهانلمح : الاقف « قيطت ال ام ضرألا امتلمح انوكت نأ نافاختأ
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 -هللا همحر- دمحم دنع زوجي عيرلا ةدايز دنع ةدايزلا امأو . ناصقنلا زاوج ىلع لدي اذهو

 دزي مل -هنع هللا يضر- رمع نأل ‹ زوجي ال -هللا همحر- فسوی بأ دنعو « ناصقنلاب ًارابتعا

 عرزلا ملطصا وآ اهنع ءاملا عطقنا وأ ءاملا جارخلا ضرأ ىلع بلغ نإو « ةقاطلا ةدايزب ربخأ نوح

 اميفو . جارخلا يف ربتعملا يريدقتلا ءامنلا وهو ةعارزلا نم نكمتلا تاف هنأل « هيلع جارخ الف ةفآ

 طرش لوحلا عيمج يف ايمان هنوكو « لوحلا ضعب يف يريدقتلا ءامنلا تاف ةفآ عرزلا ملطصا اذإ

 ةاكزلا لام يف امك

 : - هنع ىلاعت هللا ىضر - رمع لاقف ءال : الاقف « قيطت ال ام اهامتلمح انوکت نأ ارظنا : لاق

 ىتح ةعبرأ هيلع تتأ امف لاق « يدعب دحأ ىلإ ىجتحي ال قارعلا ةلمارأ نع هللا اهملس فيك
 - نامثع هعبتو -هنع هللا ىضر- باطخلا نب رمع لتقم ثيدح وهو هلوطب ثيدحلا . . . بيصأ

 ۰ . -هنع هللا يضر

 نييباحصلا فينح نب نامثعو ناميلا نب ةفيذحل باطحخ امكلعل : رمع لوق نأ تفرع دقو

 . امهيلإ عجري نيعضوملا يف الاق : هلوق يف ريمضلاو . نيريبكلا

 عيرلا ةلق دنع :ش (ناصقتلا زاوج ىلع لدي) :م تقاطأل اندز ولو امهلوق يأ :ش (اذهو) :م

 يبأ دنعو . ناصقنلاب آرابتعا - هللا همحر - دمحم دنع زوجي عيرلا ةدايز دنع ةدايزلا امأو) :م عامجإلاب

 وهو :ش (ةقاطلا ةدايزب ربخأ نيح دزي مل - هنع هللا يضر- رمع نأل : زوجي ال - هللا همحر - فسوي

 ملطصا وأ اهنع ءاملا عطقنا وأ ءاملا جارخلا ضرأ ىلع بلغ نإو) :م . تقاطأل اندز ولو امهلوق يف

 « هيلع جارخ الف) :م لصألا نم علقلا وهو لاصئتسالا مالطصالاو « هتلصأتسا يأ :ش (ةفآ عرزلا

 طقسي جارخلا نب باتكلا يف ركذ ام : انخياشم لاق : يكاكلا لاق :ش (ةعارزلا نم نكمتلا تاف هنأل

 ىقب اذإ امأ « ًايناث ضرألا عرزي نأ نكي ام رادقم ةنسلا نم قبي مل اذإ ام ىلع لومحم مالطصالاب

 . «يواحطلا حرش» يف هركذ « جارخلا طقسي ال

 ‹« ناك عرز يأ مأ ريعشلاو ةطنحلا عرز كلذ يف ربتعملا نأ اوملكتو «يركبلا ىواتف» يفو

 كلذ يفو «جارخلا فعض هتميق نوكت ًاغلبم عرزلا غلبت ةدم مأ اهيف عرزلا كرت ةدم ربتعملا نأو

 نكمتلا يآ :ش (جارخلا يف ربتعملا يريدقتلا ءامنلا وهو) :م رهشأ ةثالثب ديقم هنأ ىلع ىوتفلاو « مالك

 قلعتي جارخلاو « يريدقتو يقيقح : نيمسق ىلع ءامنلاو« يريدقتلا ءامنلا وه ةعارزلا نم

 دجوت مل ةدم تناك وأ ةعارزلل ةحلاص قبت مل ثيحب ضرألا ىلع ءاملا بلغ امل انهو ءامهدحأب

 . يريدقتلا بجي الف يريدقتلا ءامنلا

 لوحلا عيمج يف ايمان هنوكو « لوحلا ضعب يف يريدقتلا ءامنلا تاف ةفآ عرزلا ملطصا اذإ اميفو) :م

 اهاون مث رهشأ ةتس اهيلع ىضمف ةراجتلل ةيراج ىرتشا نم نإف :ش (ةاكزلا لام يف امك طرش
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 نكمتلا نال ‹ جارخلا هيلعف اهبحاص اهلطع نإو . جراخلا جورخ دنع ةقيقحلا ىلع مكحلا رادي وأ

 ؛ ىلعألا جارخلا هيلعف رذع ريغب نيرمألا سخأ ىلإ لقتنا نم :اولاق ‹ هتوف يذلا وهو ًاتباث ناك

 ةدايزلا عيض يذلا وه هنأل

 ا
 دنع ةقيقحلا ىلع مكحلا رادي وأ) :م لوحلا عيمج يف ةيمان قبت مل اهنأل « ةاكزلا تطقس ةمدخلل

 طقس لصألا دجو اذإف «هماقم مئاق ةعارزلا نم نكمتلا ذإ جراخلا ةقيقح يأ :ش (جراخلا حورخ

 . هب قلعت ام لطب كله اذإف « لصألاب مكحلا قتلعتو فلخلا رابتعا

 هب مكحلا قلعت يقيقحلا دجو املف « يقيقحلا ءامنلا ماقم ًامئاق ناك يريدقتلا ءامنلا نأ هلصاح

 ‹ ةعارزلا نم نكمتم وهو اهاطعأ اذإ ام فالخب « جارخلا هعم كلهيف تكله دقو لصألا هنوكل

 ول ًالجر نأ یرت الآ « ذعنیح يريدقتلا ءامنلاب جارخلا ربتعيف هتمذ يف ًانيد جارنا نوكي ثيح

 وحن وأ بصاغ هبصغ نأب عافتنالا نم نكمتي مل نإف « رجألا هيلعف ةلطعم ًاتوناح وأ ًاتيب رجأتسا

 . رجألا بجي ال كلذ

 : تلق . رجألا هيلع بجي هنأ ةفآ عرزلا تملطصاف اهعرزف ًاضرأ لجر رجأتسا ول : تلق نإف

 ةلزنمب رجألا سيلو « كلذ دعب هيلع بجي الو « عرزلا كاله تقو ىلإ رجألا نأب : بيجأ

 ًاتيش جرخت مل اذإف ةعارزلل ضرألا تحلص اذإو . جراخلا رادقم ىلع عضو جارخلا نأل « جارخ ا

 . جرخت مل نإو هباجيإ زاجف جراخلا رادقم ىلإ عضوي مل رجألاو هطاقسإ زاج

 :م ةعارزلا نم :ش (نكمتلا نأل « جارحلا هيلعف اهبحاص) :م ضرألا يأ :ش (اهلطع نإو) :م

 تناك اذإ اذه : يشاترمتلا لاق . هليصحت ناكمإ عم عيرلا توف يأ :ش (هتوف يذلا وهو ء ًاتباث ناك)

 ةعارزلا نع كلام لا زجع اذإ امأ . اهعرزي ملف ةعارزلا نم نكمتم كلاملاو « ةعارزلل ةحلاص ضرألا

 كسييو كلاملا بيصن نم جارخلا ذخأيو ةعرازم هريغ ىلإ اهعفدي نأ مامإللف هبابسأو هتوق مدعل

 . كلاملل يقابلا

 نكمتي مل نإف « لاملا تيب ةعفنمل اهعرز ءاش نإو « ةرجألا نم جارخلا ذخأو اهرجأ ءاش نإو

 . فالخ الب اذهو ‹ جارخلا اهنمث نم ذخأو اهعاب كلذ لبقي نم دجوي ملو كلذ نم

 عمج» يفو . ًاضرف اهيف لمعيل لاملا تيب نم هتيافك زجاعلا ىلإ عفدي فسوي يبأ نعو

 هيلع جارخلاو ةعارزلا نم يرتشملا كلم ام رادقم ةنسلا نم يقب نإف « ةيجارخ ًاضرأ عاب «ديهشلا

 . عئابلا ىلعف الإو

 نيرمألا سخأ ىلإ لقتنا نم) :م ؛ريغصلا عماج ل ا» حورش يف انخياشم لاق يأ : :ش (اولاق) :م

 وهو :ش (ىلعألا جارخلا هيلعف) :م بوبحلا عرزو اهكرتف نارفعزلا ضرأ هل نمك :ش (رذع ريغب
 ۰ . هنم ريصقتلا ناكف :ش (ةدايزلا عيض يذلا وه هنأل) :م نارفعزلا جارخ

 اا



 جارخلا لهأ نم ملسأ نمو « سانلا لاومأ ذخأ ىلع ةملظلا ًارجتي اليك هب ىتفي الو فرعي اذهو

 ىلع هؤاقبإ نكمأف « ءاقبلا ةلاح يف ةنؤم ربتعيف ةنؤملا ىنعم هيف نأل < «هلاح ىلع جارخلا هنم ذخأ

 نأ حص دقو . الق ال جارخلا هنم ذخؤيو يمذلا نم جارخلا ضرأ ملسملا ي ىرتشي نأ زوجیو . ملسملا

 «اهجارخ نودؤي اوناکو جارخلا يضارأ اورتشا -مهنع هللا يضر- ةباحصلا

 (سانلا لاومأ ذخأ ىلع ةملظلا أرجتي اليك هب ىتفي الو فرعي): م مكحلا اذه يأ :ش (اذهو) :م
 مهدنع امو « ناك هجو يأ نم لاومألا ليصحت الإ بأد مهل سيلو عرشلاب نولمعي ال مهنأل :ش
 . كلذ نع مهعنمي نيد ةوق

 : بيجأو . ًابجاو هنوكل هعضوم يف ناك اوذخأ ول مهنأو « نامتكلا زوجي فيك هنأب درو
 ءنارفعزلا عرزت تناك اذه لبق اهنأ كلذ اهنأش سيل ضرأ يف ملاظ لك ىعدال كلذب انيتفأ ول انب
 وأ ًانكسم نارفعزلا ضرأ لعج «يواحطلا حرش يفو . ناودعو ملظ وهو كلذ جارخ ذخأف

 . جارخلا طقسي ًادجسم وأ ةربقم وأ ةلغلل ًاناخ

 طقسي : يعفاشلاو كلام لاقو :ش (هلاح ىلع جارخلا هنم ذخأ جارخلا لهآ نم ملسأ نمو) :م
 دنعو اندنع عيبلا زوجي ملسم نم اهعاب ولاذكو « ًاضيأ ةيزجلا طقست كلام دنعو . جارحلا
 . زوجي ال كلام دنعو « يعفاشلا

 ةنؤم جارخلا نأل :ش (ةنؤم ربتعيف ةنؤملا ىنعم هيف نأل) :م جارخلا طقسيو زوجي : : ةياور يفو

 نع هضرأ يلخي ال مالسإلا دعب هنأل اذهو « ةنؤملا م ازتلا لهأ نم ملسملاو رشعلاك ةيمانلا ضرألا
 ررقت ام ءاقبإ نأل :ش (ملسملا ىلع هؤاقبإ نكمأف « ءاقبلا ةلاح يف) : :م تناك امك ءاقبلا ةلاح يف ةنؤم
 ول انأل « سأرلا جارخ فالخب « « رشعلا باجيإ ىلإ انجتحا كلذ انطقسأ نإ انأل « ىلوأ ًابجاو
 . ىرخأ ةنؤم باجيإ ىلإ جاتحي ال همالسإ دعب هنع كلذ انطقسأ

 فالخلا انركذ دقو :ش (جارخلا هنم ذخؤيو يمذلا نم جارخلا ضرأ ملسملا يرتشي نآ زوجيو) :م
 نأ حص دقو) :م ةنؤملا لهأ نم ملسملاو « ةنؤملا ىنعم هيف نأل هلوق وهو :ش (انلق امل ) :م ًافنآ هيف
 . (اهجارخ نودؤي اوناكو) :م يمذلا نم :ش (جارخلا يضارأ اورتشا -مهنع هللا يضر- ةباحصلا

 . ىهتنا ‹ -مهنع هللا يضر- حيرشو يلع نب نسحلاو دوعسم نبا نع حص : يكاكلا لاقو

 بحاص نأ ريغ « ًالصأ هركذي مل حارشلا نم هريغو « هجرخ نم الو ةحصلا هجو نوبي ملو
 ضارأ مهل تناك مهن حي يرشو يلع نب نسحلاو دوعسم نب هللا دبع نع يور : لاق «ةياهنلا»
 . یهتنا ‹ اھجارخ نودؤیو داوسلاب

 اب كلذ يف جتحن انأ ريغ . ةحصلا ىلع لدت ال يهو « ضيرمتلا ةخيصب ًانايب هركذ اذهو
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 نم جراخلا يف رشع الو ‹ ةهارك ريغ نم ملسملل هئادأو جارخلا ذخأو ءارشلا زاوج ىلع لدف

 يف ابجو نافلتخم ناقح امهنأل ‹ امهنيب عمجي - هنع هللا يضر - يعفاشلا لاقو « جارخلا ضرأ

 ضرأ يف جارخو رشع عمتجي ال : -مالسلا هيلع- هلوق انلو . نايفانتي الف نيفلتخم نیببسب نیلحم

 «ملس
 : «ةفرعملا» باتك يف يقهيبلا لاق

 دوعسم نبال ناك هنأ -امهنع هللا يضر-ةفينح وبأ لاق ام لوقلا : يضاقلا فسوي وبأ لاق

 نع رماع نع ديعس نب دلاجم انثدح . جارخلا ضرأ حيرشو يلع نب نسحلاو ترألا نب بابخو
 ضرأ يف ًاضرأ اهتيرتشا ينإ : -هنع هللا يضر - باطخلا نب رمعل لاق هنأ يملسلا دقرف نب ةبتع

 . اهبحاص لثمب اهيف تنأ - هنع هللا يضر- رمع لاقف « داوسلا

 نأ باهش نب قراط نع ملسأ نب سيق نع يروثلا انثدح «هفنصم) يف ةبيش يبأ نبا ىورو

 اهنع يدؤت اهضرأ اهيلإ اوعفدا -هنع هللا يضر- رمع لاقف تملسأ كلملا رهن ضرأ نم ةناقهد

 لوق نع هب زرتحا :ش (ةهارك ريغ نم ملسملل هئادأو جارخلا ذخأو ءارشلا زاوج ىلع لدف) :م جارخلا

 لخد ام » : لاقف ةثارحلا تالآ نم ًائيش ىأر ةي هنأ يور اب نولدتسيو هنوهركي مهنإف « ةفشقتملا
 اذإ نيملسملا نأ دارملا لب « كلذك سيلو جارخلا مازتلا لذلاب دارملا نأ اونظ « اولذ الإ موق تيب اذه

 هيفو ‹ ةلذأ مهولعجف مهودع مهيلع رك داهجلا نعاودعقو رقبلا بانذأ اوعبتاو ةعارزلاب اولغش

 هجو نيبي ملو « ىلوأ ناك ملسملا نم لاق ول ملسملل فنصملا لوق يف : يزارتألا لاقو . لمأت

 . كلذ

 لاقو) :م جارخلاو رشعلا نيب عمجي ال ينعي :ش (جارخلا ضرأ نم جراخلا يف رشع الو) م

 :م دمحأو كلام لاق هبو « جارخلاو رشعلا نيب يأ :ش (امهنيب عمجي : -هنع هللا يضر- يعفاشلا

 . تاذلا ثيح نم ينعي :ش (نافلتخم ناقح) :م جارخلاو رشعلا نأل يأ :ش (امهنأل)

 نوببسب نيلحم يف ابجو) :م ةبوقعلا ىنعم اهيف ةنؤم رخّآلاو « ةدابعلا ىنعم هيف ةنؤم اهذخأ نإف

 ضرألا رشعلا ببس نإف « نيفلتخم نيببسب جراخلا يف رشعلاو ةمذلا يف جارخلا نإف :ش (نيفلتخم

 نإف « ًاضيأ ًافرصم نافلتخیو ‹ نكمتلاب ةيمانلا ضرألا جارخلا ببسو « جراخلا ةقيقحب ةيمانلا

 . ةلتاقملا جارخلا فرصمو « ءارقفلا رشعلا فرصم

 بوجو يفاني ال امهدحأ بوجوب جارخلاو رشعلا يأ :ش (نايفانتي الف) :م كلذك ناك اذإف

 . جارخلا وأ رشعلا عم نيدلا بوجوك رخآلا

 (ملسم ضرأ يف جارخو رشع عمتجي ال) :م ايب يبنلا لوق يأ :ش( مالسلا هيلع هلوق انلو) :م

 هنأ ةي يبنلا نع ةمقلع نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ ىور ام انلو : يزارتألا لاق :ش
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 بحب -ارخلا نالو . ةجح مهعامجإب ىفكو ءامهنيب عمجي مل روج او لدعلا ةمئأ نم ًادحأ نألو

 يف ناعمتجي ال نافصولاو ‹ ًاعوط اهلهأ ملسأ ضرأ يف رشعلاو ءارهقو ةونع تحتف ضرأ يف
 ‹ ةيمانلا ضرألا وهو دحاو نيقحلا ببسو « ةدحاو ضرأ

 . «ةدحاو ضرأ يف جارخو رشع عمتجي ال ١ : لاق

 ميهاربإ نع دامح نع ةفينح يبأ نع ةبتع نب ىيحي نع «لماكلا» يف يدع نبا هاور : تلق

 نبا لاقو ٩ رشعو جارخ ملسم ىلع عمتجی ال » : هللا لوسر لاق « لاق دوعسم نب ةمقلع نع

 لاطأف ةبتع نب ىيحي ءاجف ميهاربإ لوق نع اذه یوري اغٍإو “'”ثیدحلا ركنم ةبتع نب ییحیو يدع

 تاعوضوملا تاقثلا نع هتياورل سأرلا فوشكم ةبتع نب ىيحيو <« ةي يبنلا ىلإ هلصوو هيف

 . تامف

 لحت ال ثيدحلا عضي لجر ةبتع نب ىيحيو < ةي هللا لوسر مالك اذه سيل نارج نبا لاقو

 هدعب نمو ةفينح يبأ ىلع بذك وهو ثيدحلا عضي لجر اذه ىيحي ينطقرادلا لاقو . هنع ةياورلا

 . عضولاب رهتشا اذه ىيحيو « لطاب ثيدح اذه يقهيبلا لاقو . ي هللا لوسر ىلإ

 هيف اوملکت نورخآو يدع نکلو « يدع نبا هاور ام لثم ةفينح يبآ دنسم يف عقو : تلق

 تاقث مهو مهبتك يف اذه اوور انباحصأ نأل : ةبتع نب ىيحي نم انملع الو « ةبتع نب ىيحي بسب
 . ةفينح يبأ نع ىسيع نب یحی نع هاور نیهاش نبا نأ ىلع

 . ةبتع نب ىيحي وه لاقو ىسيع نب ىيحي ركنا : تلق نإف

 هيلإ تفتلي الو ةقيقحلا يف ملكتي فيك بيطخلا نأ فرع ءالؤه لاوحأ يف علطا نم : تلق

 . اذه لثم يف

 یفکو) :م جارخلاو رشعلا نيب يآ :ش (امهنيب عمجي مل روجلاو لدعلا ةمئأ نمآدحأ نألو) :م

 لعف ىلع ةمئألا عامتجاو « امهنيب عمج هنآ مهنم دحاو نع لقني مل ثيح :ش (ةجح مهعامجإب
 . ةجح اهعنم وأ ةيضق

 ضر يف بجي يأ :ش (ضرأ يف رشعلاو ًآرهقو ةونع تحتف ضرأ يف بجي جارخلا نألو) :م

 ةافانل :ش (ةدحاو ضرأ يف ناعمتجي ال) :م رهقلا عوطلا امهو :ش (نافصولاو ء ًاعوط اهله ملسأ) :م

 . نامكحلا تبثي مل ناببسلا عمتجي مل املف ‹ رهقلا نم ةلصاحلا هركلا دض عوطلا ذإ امهنيب

 ةفاضإ ليلدب :ش (ةيمانلا ضرألا وهو دحاو) :م جارخلاو رشعلا يأ :ش (نيقحلا ببسو) م

 . [۳۷ ٤٦ ]يزوجلا نبا ءافعض يف ةبتع نب ىيحي ةمجرت عجار ¢ ۲٠٠١[ /۷] يدع نبال ءافعضلا يف لماكلا ()
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 اذه ىلعو « ضرألا ىلإ نافاضي اذهلو ءاريدقت جارخلا يفو ءاقيقحترشعلا يف ربتعي هنأ الإ

 -هنع هللا يضر- رمع نال « ةنس يف جراخلا راركتب جارخلا رركتي الف امهدحأ عم ةاكزلا فالخلا

 . جراخ لک يف هبوجوب الإ ًارشع ققحتي ال هنأل « رشعلا فالخب ًاررکم هفظوي مل

 نمامهدحأ ببسملا ناك ًادحاو ببسلا ناك املف « ةيببسلا ليلد ةفاضإلاو < امهيلإ جارخلاو رشعلا

 نأل :ش (اقيقحت رشعلا يف ربتعي) :م ببسلا نأ يأ :ش (هنأ الإ) :م صاصقلاو ةيدلاك امهنيب عمج ريغ

 يأ :ش (ريدقت) :م جارخلا يف ربتعي يأ :ش (جارخلا يفو) :م جارخلا نم ةرشعلا ءازجألا دحأ رشعلا

 . ريدقتلا ثيح نم

 نأ لجألو يأ :ش (اذهلو) :م يريدقتلا ءامنلاب ةيمانلا ضرألا كلم جارخلا ببس نأل كلذو

 رشع لاقيف :ش (ضرألا ىلإ) :م جارخلاو رشعلا يأ :ش (نافاضي) :م ةيمانلا ضرألا وه ببسلا

 :م يعفاشلا نيبو اننيب روكذملا فالخلا يأ :ش (فالحلا اذه ىلعو) :م ضرألا جارخو ضرألا

 . هل ًافالخ « اندنع رشعلاو جارخلا عم عمتجت ال امهدحأ عم ةاكزلا يأ :ش (امهدحأ عم ةاكزلا)

 نعو .ةراجتلا ةاكز هيلع نكي مل ةراجتلا ةينب جارخ وأ رشع ضرأ ىرتشا لجر هتروص
 انلق . امهلحمو امهيببس فالتخال يعفاشلا لوق وهو < امهدحأ عم ةاكزلا هيلع نأ دمحم

 ةراجتلاو ةمئاسلا ةاكز بجي ال امك « ناعمتجي الف ضرألاب قلعتف « هيف ىلاعت هللا قح بجاولا

 . دحاو لام رابتعاب

 ةرمالإ ةنس يف ضرألا جارخ ذخؤي ال ينعي :ش (ةنس يف جراخلا راركتب جارخلا رركتي الف) :م

 :م جارخلا يأ :ش (هفظوب مل -هنع هللا يضر- رمع ناأل) :م تارماهبحاص اهلغأ نإو ةدحاو

 ةجحلا : يفاكلا يف مكاجلا لاقو . ةدحاو ةرم الإ ةنسلا يف ةيزجلاو جارخلا ذخأ ام يأ :ش (ًارركم)

 جارخ يف اذه نوكي نأ ىغبنال رركتو جارخلا بجو ول هنأل : -هنع هللا يضر- رمع لعف اذه يف

 :م جراخلا يف كلذ نوكيو «رشعلا مكح همكح ةمساقملا جارخ نأل ةمساقملا جارخ يف ال ةفظوملا

 يأ :ش (هبوجوب الإ) :م ًارشع هنوک لاح دجوي ال يأ :ش (ارشع ققحتي ال هنأل « رشعلا فالخب)

 رركتب رركتف جراخلا نم ذخؤت ةمزال ةفيظو رشعلا نأل :ش (جراخ لك يف) :م هبوجو ببسب
 . جراخلا

3H ok 

¥ 



 ةيزجلا باب
 امك قافتالا هيلع عقي ام بسحب ردقتف ‹ حلصلاو يضارتلاب عضوت ةيزج « نيبرض ىلع يهو

 يضارتلا وه بجىملا نالو ‹ ةلح ينئامو فلأ ىلع نارجن لهأ دَ هللا لوسر حلاص

 (ةيزجلا باب) :م
 عمجلاو . هسأر رابتعاب يمذلا نم ذخؤي ام ةيزح لاو « ةيزجلا مكح نايب يف باب اذه يأ :ش

 ‹«لتقلا نع يمذلا يف يفكتو « يضقت يأ « يزجت اهنأل « اهب تيمسو ‹ ىحللاو ةيحللا ليبق نم

 الإ « ةيزجلا وهو سأرلا جارخ يف عرش ضرألا جارخ نم غرف الو . لتقلا هنع طقست اهب قتعي وأ
 . مدقم نايرعلا نايبو ةيزجلا ىنعم عرشلا يفو . هببس يف هكراش هنأل لوألا مدق هنأ

 يضارتلاب عضوت ةيزج) :م امهدحأ « نيعون يأ :ش (نيبرض ىلع) :م ةيزحلا يأ :ش (يهو) :م

 يتئامو فلأ ىلع نارجن لهأ ي4 هللا لوسر حلاص امك قافتالا هيلع عقي ام بسحب ردقتف ‹ حلصلاو

 هللا يضر- سابع نبا نع يدادغبلا نمحرلا دبع نب ليعامسإ نع دواد وبأ هجرخأ اذه :ش (ةلح
 يف ةيقبلاو « رفص يف فصنلا ‹ ةلح يفلأ ىلع نارجن لهأ ةَ هللا لوسر حلاص : لاق -امهنع

 . ثيدحلا “. . . نيملسملا ىلإ اهنودؤي بجر

 ةلمهملا ءاحلا مضب ةلحلاو . ىراصن اهلصأ نميلا نم دالب ميجا نوكسو نونلا حتفب نارجنو

 مهسوؤر ىلع نارجن ىراصن ىلع عضوتو : هاواتف يف يجلاولولا لاقو . هجولا نمامهنيب امل

 نبا هاور دحاو ثيدح ثيدحلا نأ عم ‹ ثيدحلل قفاوم ريغ فنصملا ركذ يذلا : تلق

 . انركذ امك دواد وبأ هنع هج رخأو سابع

 :ش (يضارتلا وه) :م هيلع عقو ام ريدقتل بجوملا نأل يأ « ميجلا رسكب :ش (بجىملا نألو) :م
 . اوبلغ نأ دعب رفكلا ىلع ءاقبلا مهرايتخا لصألا يف هبجوم نإف « ةيزجلا بجومل ال

 ولو . لاملا ذخأب تايانجلا مظعأ وه يذلا كرشلا ىلع رفاكلا ريرقت زوجي فيك : تلق نإف

 . لاماب انزلا ىلع ينازلا ريرقت زاج كلذ زاج

 نافرعتسي الو لتقلا كرت نع ضوع وه اغإو . رفكلا ريرقت ىلع لدي ةيزحلا ذخآ سيل : تلق
 زوجيف « رفكلا ىلع ةبوقع يه وأ « ضوعب صاصقلاب بجاولا طاقسإك زاجف . نيبجاولا

 اغإو « رظن سابع نبا نم ىدسلا عامس يف : يرذنملا لاقو . ]۳١٠٤١[ «ةيزجلا ذخأ يف » باب يف دواد وبأ (۱)

 كلام نب سنأ نم عمسو « رمع نبا یأرو « هآر هنإ : لیق
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 مامإلا بلغ اذإ اهعضوب مامإلا ئدتبي ةيزجو . قافتالا هيلع عقو ام ريغ ىلإ يدعتلا زوجي الف

 نيعبرأو ةينامث ةنس لك يف ىنغلا رهاظلا ينغلا ىلع عضيف مهكالمأ ىلع مهرقأو رافكلا ىلع

 لک يف ًامهرد نيرشعو ةعبرأ لاحلا طسوتم یلعو « مهارد ةعبرأ رهش لك يف مهنم ذخأي امهرد

 «ًامهرد رهش لك يف ًامهرد رشع ينثا لمتعملا ريقفلا ىلعو « نيمهرد رهش

 . قاقرتسالاک

 عقو ام ريغ ىلإ زواجتلا زوجي ال يأ :ش (قافتالا هيلع عقو ام ريغ ىلإ يدعتلا زوجي الف) :م

 عضوب يأ :ش (اهعضوب مامإلا ئدتبي) :م ةيزج يناثلا برضلا يأ :ش (ةيزجو) :م يضارتلا هيلع
 ريغب مامإلا عضوب برضلا اذه :ش (مهكالمأ ىلع مهرقأو رافكلا ىلع مامإلا بلغ اذإ) :م ةيزجل ا

 ينغلا ىلع عضيف) :م هلوقب ءابلا فرحب كلذ نيبو ‹ تاقبطلا توافتب توافت وهو ‹ مهنم یضر

 ةنس لك يف): م مهرد فالآ ةرشع كلي نم ىنغلا رهاظ يواحطلا حرش يف :ش (ىنغلا رهاظلا

 ةيزحلا بجت الو ‹ ليهستلا لجأل اذه :ش (مهارد ةعبرأ رهش لك يف مهنم ذخأي ًامهرد نيعبرأو ةينامث

 . ةفينح يبأ دنع لهستيو ققحتي لوحلا انإو « لوحلا لوأب

 ةرشع ىلإ مهرد يتئام كلي نم وهو :ش (لاحلا طسوتم ىلعو) :م ةاكزلا يف وه لاق كلذكو

 :م ًامهرد نيرشعو ةعبرأ لاحلا طسوتملا ىلع عضي يأ :ش (امهرد نيرشعو ةعبرأ): م مهرد فال

 . . :ش (نیمهرد رهش لک يف)

 يأ :ش (ًامهرد رهش لک يف امهرد رشع ينثا) :م هيلع عضي نأ :ش (لمتعملا ريقفلا ىلعو) :م

 ةبوقع ةيزجلا نأل ‹ لمتعملا طرش اغنإو « نيمهرد كلي ال نم ريقفلاو « ًامهرد رهش لك يف ذخأي

 . راسيلا يف ًاطرفم ناك نإو ةيزج مهنم نمزلا مزلي ال قح لاتقلا لهأ نم ناك نم ىلع بجت اغنإف

 . ةفرح نسحي مل نإو لمعلا ىلع ردقي يذلا وه لمتعملاو

 . باستكالا وهو لمعلا يف بارطضالا لامعألاو بستكملا وه لمتعملاو : يكاكلا لاقو

 بجي ال رثكأ وأ ًابرطضم وأ اهلك ةنسلا ىف ًاضيرم ناك ول هنأل لامتعالاب ديق اغنإو اضيأ لاقو

 . هيلع

 بجي عرزي ملو ةعارزلا ىلعردق نمك لمتعملاك رهف . هيلع ةردقلا عم لمعلا كرت ولو

 . ىلاعت هللا ءاش نإ ًاضيأ ءيجيو حاضيإلا يف هركذ « جارخلا هيلع

 هل ناک نم لاق هنأ نابآ نب یسیع نع رکذ «ریغصلا عماجلا» حرش يف ثيللا وبأ هيقفلا لاقو

 ًالمتعم ناک نمو . طسوتم وهف مهرد اتئام هل ناک نمو . رسوم وهف ًادعاصف مهرد فالآ ةرشع

 . ریبک وهف
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 ينغلا « رانيدلا لدعي ام وأ رانيد ملاح لك ىلع عضي : -هللا همحر- يعفاشلا لاقو . اندنع اذهو

 ةلاحو ملاح لك نم ذخ -هنع هللا يضر- ذاعمل -مالسلا هيلع -هلوقل ءاوس كلذ يف ريقفلاو

 رفاعم هلدع وأ ارانید

 نمو . رسوم وهف ةدايزو هلايع توقو هتوق كلي ناك نم لاق هنأ ثايغ نب رشب نع ركذو
 هل نكي مل نمو . طسولا وهف ةيافكلا رادقم هلو لضفلا كلي الو توقلا رادقم ىلع ردقي ناك

 . بسكم وهف ةيافكلا رادقم

 الأ . ءانغلا يف ةفلتخم نادلبلا هداع نأل « دلب لك ةداع ىلإ رظني لوقي رفعج وبأ هيقفلا ناكو
 نم دعيال ةرصبلاب وأ دادغبب ناك اذإو . نيرشكملا نم دعي خلبب فلأ نيسمخ بحاص نأ ىرت
 . دلب لك دعيف نيرثكتملا نم دعي فالآ ةرشع بحاص نادلبلا ضعب يفو . نيرثكتملا

 هللا يضر- باطخلا نب رمع نع ركذو « ًاضيأ مالس نب دمحم رصن وبأ لوقلا اذه ركذو
 هيقفلا ظفل انه ىلإ ًامهرد نيعبرأو ةينامث بهذلاب متختيو « لاغبلا بكر نم ذخأي ناك هنأ -هنع

 لام هل نمو ‹ رسعم وهف هتشيعم حالصإل بسكلا نم هل دب ال نم ليقو : يكاكلا لاقو

 . رسعم وهف هل فافك ال نم لیقو ىنغلا يف قئاف وهف لام ةرثكل لمعي أال نمو . طسوتم هب لمعي

 . طسوتم وهف هلایع توقو هتوق كلم نمو

 دوجو ربتعيو « نكامألا فالتخاب فلتخي اذه ليقو « قتع وهف هيلع لضف امل كلم نمو

 . انباحصأ دنع ًالصفم روكذملا هجولا اذه يأ :ش (اندنع اذهو) :م ةنسلا رخآ يف ةفصلا هذه

 لدعي ام وأ رانيد ملاح لك ىلع عضي) :م هلوق هربخو أدتبم :ش (- هللا همحر -يعفاشلا لاقو) :م

 . ةصلاخلا ةرقنلا نم . ةكوكسم

 ةماعدنع ةميقلاو ةرقنلاب الإ مهاردلا ريصي الو « ريناند ةعبرأ ينغلا نمو « نيرانيد طسوتملا

 نمو « ريناند ةعبرأ وأ امهرد نيعبرأ ذخأي : كلام لاقو . «زيجولا» حرش يف اذك « هباحصأ

 يفو « انلوق لثم ةياور يفو «يروثلا لوق وهو « مامإلا ىور امل ارانيد وأ مهارد ةرشع ريقفلا

 . رانيد اهلقأ ةياور

 - ذاعمل) :م : ايب يبنلا لوقل يأ :ش (مالسلا هيلع هلوقل) :م ناصقنلا زوجي الو ةدايزلا زوجتو
 دواد وب هجرخأ ثيدحلااذه :ش (رفاعم هلدع وأ ًرانيد ةلاحو ملاح لك نم ذخ -هنع هللا يضر

 ينشعب :لاق ذاعم نع قورسم نع لئاو يبأ نع شمعألا نع ةاكزلا يف يئاسنلاو يذمرتلاو
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 ببسب هلتق زوجي ال نم ىلع بج ال ىتح لتقلا نع الدب تبجو اغنإ ةيزجلا نألو . لصف ريغ نم
 نامثعو رمع نع لوقنم انبهذمو . ينغلاو ريقفلا مظتني ىنعملا اذهو ‹ ناوسنلاو يرارذلاك رفكلا
 ةرصن بجو هنألو ‹ راصنألاو نيرجاهملا نم دحأ مهيلع ركني ملو-مهنع هللا يضر-يلعو

 ةرصنلا نع الدب بجو هنأل اذهو . ضرألا جارخ ةلزنمب توافتلا ىلع بجتف ةلتاقملل

 نيعبرأ لك نمو « ةعيبت وأ ًاعيبت نيثالث لك نم رقبلا نم ذخآ نأ ينرمأو نميلا ىلإ ةَ هللا لوسر
 مهضعب نأ ركذو . نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو . رفاعم هلدع وأ رانيد ملاح لك نمو ةتس

 هلوق . ملتحم ينعي ملاح لك نم هلوق . حصألا وهو لاق السرم ي يبنلا نع قورسم نع هاور
 . سنجل ا نم لثملا رسكلابو سنجلا فالخ نم لثملا حتفلاب لدعلا هلدع وأ

 اذه نم ًابوث رانيد لثم ذحخأ ىلإ ةلمهملا ءارلاو ءافلابو ةلمهملا نيعلاو ميملا حتفب رفاعم هلوق

 رفاعم لاقيو . ةبسن ريغب بوثلل امسا راص مث نم نيرفاعم ىلإ بوسنم بوث يأ رفاعملاو سنجل ا
 . ريقفلاو ينخلا نيب ينعي :ش (لصف ريغ نم) :م بايثلا نم عونلا اذه هيلإ تبث نادمه نم يح

 ببسب هلتق زوجيال نم ىلع بجت ال ىتح لتقلا نع الدب تبجو اغنإ ةيرزحجلا نألو) :م

 (ينغلاو ريقفلا مظتني) :م لتقلا نع الدب ةيزج لا بوجو يأ :ش (ىنعملا اذهو « ناوسنلاو يرارذلاكرفكلا

 يبأ نبا یور :ش (- مهنع هللا يضر - يلعو نامثعو رمع نع لوقنم انبهذمو ) :م امهلمشي يأ :ش
 : لاق يفقثلا هللا دبع نب دمحم نوع نبا نع ينابيشلا نع ريهم نب يلع انثدح هفنصم يف ةبيش

 ةينامث ينغلا ىلع لاجرلا سوؤر ىلع ةيزجلا يف - هنع هللا يضر - باطخلا نب رمع عضو

 . اًمهرد نيعبرأو

 نبا هاورو . لسرم وهو . اًمهرد رشع ينثا ريقفلا ىلعو « نيرشعو ةعبرأ طسوتملا ىلعو
 نب ةريغملا نع نوع يبأ نع نابيشلا نع يدنم انثدح ميعن وبأ انثدح « ؟لاومألا» باتك يف هيوجنز

 ريغ نم ةباحصلا ةرضحب كلذ ناكو . ىهتنا هرخآ ىلإ . . عضو - هنع هللا يضر - رمع نآ ةبعش

 ملو ) :م - هنع هللا يضر - يلع لمع مث نامثع لمع كلذ دعب مث . عامجإلا لحم لحف « ريكن

 . اًعامجإ راصف :ش ( راصنألاو نيرجاهملا نم دحأ مهيلع ركني

 (ةلتاقملل ةرصن بجو ) :م سأرلا جارخ ليوأت ىلع تركذ ةيزجلا نألو يأ :ش ( هنألو ) :م

 ةيزجلا يأ :ش ( توافتلا ىلع بجتف ) :م يمذلا نم ذخؤي لامب نيملسملا ةازخل ةيافكو ةرصن يأ :ش

 ( ةرصنلا نع الدب بجو هنأل اذهو « ضرألا جارخ ةلزنمب ) :م بيرق نع روكذملا ال توافتلا ىلع بجت

 . جارخلا يف توافتلا بوجو ةلزنمب يأ :ش

 يف ءاج ام باب - ةاكزلا باتك يف يذمرتلا ]۱٥۷۸[ ٠ - ةمئاسلا ةاكز يف باب - ةاكزلا باتك يف دواد وبأ (۱)

 .[۲۲۹۹] ةاکزلا باتک یف یئاسنلا « [1۲۷] - رقبلا ةاکزةاکز
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 هنأ ىلع لومحم هاور امو « هلدب وه ام اذكف ‹ هتلقو رفولا ةرثكب توافتي كلذو « لاملاو سفنلاب

 عضوتو :لاق . ةيزجلا اهنم ذخؤي ال تناك نإو ةملاحلا نم ذخألاب هرمأ اذهلو «احلص كلذ ناك

 « سوجملاو باتكلا لهأ ىلع ةيزجلا

 ‹ ةاكزلا عضوم عضوت الو مهيلإ فرصت اهنأل « مهل ةيافكو ةرصن بجت اهنأ ىلع ليلدلاو

 بجي مالسإلا راد لهأ نم ناك نم نأل :ش ( لاملاو سفنلاب ) :م نيملسملا اورصني نأ بجاولا ناكو

 اداقتعا برحلا راد ىلإ مهلقنل مهترصنل اوحلصي ال نكلو « لاملاو سفنلاب رادلل ةرصنلا هيلع

 ملسملا نم ةرصنلا مث « سفنلاب ةرصنلا ماقم ةازغلا ىلإ ةفورصملا مهنم ةذوخأملا ةيزجلا تماق

 . ًالجارو اًبكار اهرصني لاحب اًطسوتمو ًالجار انراد رصني ريقفلا ذإ « توافتت

 تماق يتلا ةيزحجلا تتوافت اًتوافتم لصألا ناك ال« هريغ باكرإو هسفنب بوكرلاب رسوملاو

 . هماقم

 ؟ةعاطلا نع اًملخ ةبوقعلا نوكت فيكف « ةبوقع هذهو ىلاعت هلل ةعاط ةرصنلا : ليق نإف

 كلت يف نونابي مهو نيملسملل ةوقلا ةدايز نم نيملسملا قح يف ةرصنلا يف فلخلا نأب : بيجأ

 ةيزجلا نأل يأ هنأل « توافتلا ىلع بجيف [. . . .] ولام ةلزنب مهلاومأ ببسب ةلصاحلا ةدايزلا

 . لاملاو سفنلاب ةرصنلا نع الدب تبجو «نآلا انركذ [امك] سأرلا جارخ ليوأتب

 ريغ يأ :ش ( رفولا ةرثكب توافتي ) :م لاملاو سفنلاب ةرصنلا نع روكذملا يأ :ش ( كلذو ) :م

 :ش ( هاور امو ) :م ةرصنلا نع اًملخ ناك ام توافتي اذكف يأ :ش ( هلدب وه ام اذكف « هتلقو ) :م لامل ا

 :م “ارانيد ةملاحو ملاح لك نم ذخ» : ذاعم ةي هلوق وهو - هللا همحر - يعفاشلا هاور يذلا يأ

 . هيلع حلصلا عقو لام ىلع لومحم يأ :ش ( احلص كلذ ناك هنأ ىلع لومحم)

 لام الإ ءاسنلا ىلع بجت الو « ارانيد ةلاحو ملاح لك نم ذخ : ةياور يف لاق هنأ ىرت الأ

 :م هب جتحي فيكف « لسرم هنأ حيحصلا نأل « ةجحب سيل اذه لاقي نأ نسحألا تلق . حلصلا

 نم ذخألاب) :م اًذاعم رمأ يأ :ش ( هرم ) :م حلصلا لام ىلع ًالومحم ناك هنوكلو يأ :ش ( اذهلو)

 . ثيدحلا يف جردم ةملاح ظفل نأ ظوفحملاو :ش ( ةيزجلا اهنم ذخؤي ال تناك نإو . ةملاحلا

 ىلإ بوسنم وهو « يسوجم عمج :ش ( سوجماو باتكلا لهأ ىلع ةيزجلا عضوتو : لاق ) :م

 نأ نوعدي ةملظلاو رونلاب نولئاق مهنأ يسوجملا بهذمو ةلحن يه : يرهوجلا لاقو . سوجللا

 عضوامآ . رونلا نم هنأل ‹ رانلا نودبعياذهلو « ةملظلا لعف نم رشلاو « رونلا لعف نم ريخلا

 مهنيدب ناد نمو ىراصنلاو دوهيلا باتكلا لهأو . فالح الب وهف باتكلا لهأ ىلع ةيزجملا

 . مهنيد عورف يف مهوفلاخو «- مالسلا هيلع- ىسوم ةعيرشب نولمعيو ةاروتلاب نونيدي
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 عضوو « (۲۹ ةيآلا:ةبوتلا) ... € ةيزجلا اوطعي ىتح باتكلا اوتوأ نيذلا نم :  ىلاعت هلوقل

 فالخ هيفو مجعلا نم ناثوألا ةدبعو : لاق . سوجملا ىلع ةيزجلا -مالسلا هيلع- هللا لوسر

 -هللا همحر- ىعفاشلا

 ناد نمم مهريغو ىندألاو مورلاو جرفلا ةيكلملاو ةيروظنملاو ةيبوقعيلا نم ىراصنلا قرفو

 . باتكلا لهأ نم مهلكف مهتعيرشب لمعلاو -مالسلا هيلع- ىسيع ىلإ بستناو ليجنإلاب

 مه :رمع نعو . ىراصنلا نم سنج مهنأ دمحأ نع نيئباصلا يف ملعلا لهأ فلتخاو

 لهأ مه عيبزلا يمذلا لاقو . ىراصنلاو دوهيلا نيب : دهاجم لاقو . دوهيلا نم مهب نوبسني

 . مهيف يعفاشلا فقوتو « باتكلا

 مهنأ حيحصلاو . ةهلآ ةعبسلا بكاوكلاو « قطان يسح كلفلا نولوقي مهنأ مهنع ىوريو

 ‹ ناثوألا ةدبعك مهف بكاوكلا ةدبع نم اوناك نإو باتكلا لهأ نم مهف باتك يبن نورقياوناك نإ

 لهأ نم مهنأ روث يبأ نعو . ملعلا لهأ رثكأ هيلعو مهحئابذ الو مهئاسن حاكن زوجي الو

 املف باتك لهأ اوناك مهن - هنع هللا يضر - يلع نع يور ال مهحئابذو مهؤاسن لحتف باتكلا

 :ش ( (۲۹ ةیآالا : ةبوتلا ) .. € ةيزجلا اوطعي ىتح باتكلا اوتوأ نيذلا نم # : ىلاعت هلوقل ) :م

 لهأ ركذاذهلو « مجعلاو برعلا نم اوناك ءاوس باتكلا لهأ نم ةيزجلا ذخأ زاوج يف حيرص اذه

 دبع دهش ىتح :ش ( سوجلا ىلع ةيزجلا -مالسلا هيلع- هللا لوسر عضوو ):م اًقلطم باتكلا
 دلب مسا نیتحتفب رجهو . یهتنا ‹ رجه سوجم نم اهذخأ ةي هللا لوسر نأ فوع نب نمحرلا

 . نيرحبلا يف

 اًمقطع رجل اب وه :ش ( مجعلا نم ناثوألا ةدبعو ) :م : هرصتخم يف يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 عضوت ال مهنإف ‹ برعلا نم ناثوألا ةدبع نع اًزارتحا مجعلا نم هلوقب ديقو « باتكلا لهأ ىلع

 لهآ نم الإ ذخؤي ال هدنع نإف :ش ( يعفاشلا فالخ هيفو ) :م باتكلا يف ركذ ام ىلع ةيزحلا مهيلع

 . سوجملاو باتكلا

 سيردإو ثيشو ميهاربإ فحص باحصأ لثم ىراصنلاو دوهيلا ريغ باتكلا لهأ يف هلو

 ءال يناشلاو .ذخؤت :امهدحأ :ناهجو نيئباصلاو ةرماسلاو مدآ نيدب لشمت نمو دواد روبزو

 . ذخؤت : ينزملا لاقو ةيزجلا هنم ذخؤي مل حيسملا دعب باتكلا لهأ نيد يف لحد اذإ ينثولاو

 نم ذخؤت اندنعو . اودترا مهنأل « شيرق يكرشم الإ رافكلا عيمج نم ذخؤي : كلام لاقو

 لهآ نم الإ ذخؤت ال ةياور يف هنعو ةياور يف دمحأ لاق هبو « ناثوألا ةدبع نم الإ رافكلا عيمج
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 لهأ قح يف هكرت زاوج انفرع انآ الإ (مهولتاقو) : ىلاعت هلوقل بجاو لاتقلا نإ :لوقي وه
 زوجبي هنأ انلو . لصألا ىلع مهءارو نم يقبف ربخلاب سوجلا قح يفو « باتكلاب باتكلا

 هنإف ‹ مهنم سفنلا بلس ىلع لمتشي امهنم دحاو لك ذإ ‹ مهيلع ةيزحجلا برض زوجيف مهقاقرتسا

 مهؤاسنو مهف كلذ لبق مهيلع رهظ نإو هبسك يف هتقفنو « نيملسملا ىلإ يدؤيو بستكي

 . مهقاقرتسا زاوحل ءيف مهنايبصو

 نم ذخؤت الو اًضيأ سوجملا نم ذخؤتو . ةرماسلاك مهباتكب نمآو مهنيد يف مهقفاو نمو باتكلا

 . ناثوألا ةدبع نم مهريغ

 هنأل :ش ( ( مهولتاقو > : ىلاعت هلوقل بجاو لاتقلا نإ :لوقي ) :م يعفاشلا يأ :ش ( وه ) :م

 باتكلا لهأ قح يف ) :م لاتقلا كرت يف يأ :ش ( هكرت زاوج انفرع انأ الإ ): م ماع وهو لاتقلاب رمأ

 .( ةيزجلا اوطعب ىتح * : ىلاعت هلوق وهو :ش (باتكلاب

 ثيدح وهو :ش ( ربخلاب ) :م سوجملا يف لاتقلا كرت انفرعو يأ :ش ( سوجملا قح يفو ) :م

 باتكلا لهأ ءارو نم يأ :ش ( مه ءارو نم يقبف) :م - هنع هللا يضر - فوع نب نمحرلا دبع

 . ةماعلا صوصنلا نم يآ :ش ( لصألا ىلع ) :م سوجملاو

 دحاو لك ذإ ٠ مهيلع ةيزجلا برض زوجيف ) :م عامجإلاب :ش ( مهقاقرتسا زوجي هنأ انلو ) :م

 ريصي ىتح ىنعم :ش ( مهنم سفنلا بلس ىلع لمتشي ) :م ةيزجلاو قاقرتسالا نم يأ :ش (امهنم
 . ةلمج انيلإ دوعي قيقرلا عفن نأل « رهاظف قاقرتسالا امأ « مئاهبلاب ًاهبشم

 :ش ( هبسك يف هتقفنو نيملسملا ىلإ يدؤيو بستكي ) :م رفاكلا نإف يأ :ش ( هنإف ) :م ةيزجل ا امأو

 ‹ هبسك يف هتقفنو هلوق ىنعم وهو « اًمكح هنم سفنلا ذخأ ىنعم ىف نيملسملا ىلإ هبسك ءادأ نأكف

 نم نآب ضقونو .سفنلا بلس ىنعم هیفو « هتايح ببس وه يذلا هبسک يف هتقفن نأ لاح لاو يأ
 . لطاب مزاللاو يبصلاو ةأرملا ىلع اهبرض زاجل هيلع ةيزجلا برض زاج ول هقاقرتسا زاج

 ‹ يبصلاو ةآرملا ىلع ةرصن الو ةرصنلا لدب ةيزجلا نأ وهو « رخآ ىنعمب كلذ نأب : بيجأو

 . ضقنلل ررقتم وه لب عفادب سيل اذهو « لدب اذكف

 زوجي مهقاقرتسا زوجي نم لكو هلوق ىنعجب ناكف « رثؤملا ذفان طرش لحملا لوق نأ باوصلاو
 نم نوكت اغنإ ةيزجلا نأل «كلذك اسيل يبصلاو ةأرملاو ءًالباق لحما ناك اذإ مهيلع ةيزحجلا برض

 . هنع نازجاعامهو بسكلا

 باتكلا لهأ ىلع يأ :ش ( مهيلع ) :م بلغ يأ لوهجملا ةغيص ىلع :ش ( رهظ نإو ) :م

 مهف ): م مهيلع ةيزجلا عضو لبق يأ :ش ( كلذ لبق ): م مجعلا نم ناثوألا ةدبعو سوجلملاو

 نيب رايخلا مامإللو :ش ( مهقاقرتسا زاوحل ) :م نيملسملل ةمينغ يأ :ش ( ءيف مهنايبصو مهؤاسنو
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 وكرشمامأ . ظلغت دق امهرفك نأل ‹ نيدترملا الو « برعلا نم ناثوألا ةدبع ىلع عضوت الو

 مهقح يف ةزجعم اف ‹ مهتغلب لزن نآرقلاو « مهرهظأ نيب اشن -مالسلا هيلع- يبنلا نألف برعلا

 نم لبقي الف هنساحم ىلع فقوو ‹ مالسإلل يده امدعب هبرب رفك هنألف دترملا امأو «رهظأ

 وك رشم قرتسي -هللا همحر- يعفاشلا دنعو « ةبوقعلا يف ةدايز فيسلا وأ مالسإلا الإ نيقيرفلا
 - قيدصلا ركب ابآ نأل ؛ ءيف مهنايبصو مهؤاسنف مهيلع رهظ اذإو . انلق ام هباوجو . برعلا

 ةفينح ينب ناوسن قرتسا-هنع هللا يضر

 الو برعلا نم ناثوألا ةدبع ىلع ) :م ةيزجلا يأ :ش ( عضوت الو ) :م ةيزجلا برضو قاقرتسالا

 هرفك ظلغت نم لكو :ش ( ظلغت دق امهرفك نآل ) : م مجعلا وأ برعلا نم اوناك ءاوس :ش ( نيدترملا

 . مالسإلا وأ فيسلا الإ هنم لبقي ال

 ةزجعملاف مهتغلب لزن نآرقلاو ‹ مهرهظأ نيب اشن -مالسلا هيلع- يبنلا نألف برعلا وك رشم امأ ) :م

 لوقي نأ لئاقلو . هنع بذلاو هفرصتب مايقلاو دعاستلاب سانلا قحأ اوناكو :ش ( رهظأ مهقح يف

 ةمات ةفرعم -مالسلا هيلع- يبنلااوفرع مهنأل « مهرفك ظلغي هنإف باتكلا لهآب ضوقنم اذه

 . هتغلو همسا اوریغو هورکن اذه عمو ةضحم

 مهنم لبقي ال نأ يضتقي ناك سايقلا نأب : بيجأو . ةيزجلا مهنم لبق دقو « بتكلا نم

 . ةيآلا . . .(هللاب نونمؤي ال نيذلا اولتاق # : ىلاعت هلوقب باتكلاب لرن هنآ الإ « ةيرجلا

 نساحم يأ :ش ( هنساحم ىلع فقوو « مالسإلل يده امدعب هبرب رفك هنألف دترملا امأو ) :م

 :م نيدترملا قيرف نمو برعلا نم ناثوألا ةدبع قيرف نم يأ :ش ( نيقيرفلا نم لبقي الف ): م مالسإلا
 قرتسي - هللا همحر - يعفاشلا دنعو ): م مهنيد ةدايزل :ش ( ةبوقعلا يف ةدايز فيسلا وأ مالسإلا الإ )

 هفالتإك زوجيف « اًمكح فالتإ قاقرتسالا نأ الإ « دمحأو كلام لاق هبو :ش ( برعلا وكر شم
 دق مهرفك نأل هلوق وهو :ش ( انلق ام ) :م يعفاشلا باوج يأ :ش ( هباوجو ) :م . لتقلاب ةقيقح

 مهنايبصو مهؤاسنف ) :م نيدترملاو برعلا يكرشم ىلع بلغ اذإ يآ :ش ( مهيلع رهظ اذإو) :م

 نودب مالسإلا ىلع نوربجي مهءاسنو نيدترملا يرارذ نأ الإ « نيملسملا ةمينغ يأ :ش ( ءيف

 يف مالسإلا توبث دعب نوكي امنإ مالسإلا ىلع رابجإلا نأل « مهئاسنو ناثوألا ةدبع يرارذ

 دهع تابيرق تادترملاو . هيلع نوربجيف مهئابال اعبت مهقح يف تبث دق نيدترملا يرارذو ٠ مهقح
 . مهئاسنو ةدبعلا يرارذ فالخب « هيلع نربجيف - مالسإلاب

 نم نطب ةفينحونبو :ش ( ةفينح ينب ءاسن قرتسا - هنع هللا يضر - قيدصلا ركب ابأ نأل ) :م

 يقل هنأل ةفينح يمس اغإو « لئاو نب ركب نب يلع نب بعص نب ميج نب ةفينح وهو « برعلا
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 ةيزج الو . انركذ امل لتق مهلاجر نم ملسي مل نمو « نيمناغلا نيب مهمسقو اودترا امل مهنايبصو
 مدعل نالتاقي الو نالتقي ال امهو « لاتقلا نع وأ لتقلا نع الدب تبجو اهنأل يبص الو ةأرما ىلع

 هنأ فسوي يبأ نعو ءانيب امل ريبكلا خيشلاو جولفملا اذكو ‹ یمعأ الو نمز الو :لاق . ةيلهألا

 . يأر هل ناك اذإ ةلمحلا يف لتقي هنأل « لام هل ناك اذإ بجت

 كاذ يمسو « ةفينح اذه يمسف هدي مذجف ةفينح ةيذخ برضف سيقلا دبع نم يح يبأ « ةيذخ

 . ةيرخ

 اًضيأ ىبس يأ :ش ( مهنايبصو) :م هنادبعل باذكلا ةمليسم وهو ةفينح ينب دارملا ليقو

 نم نطب ةفينحو وهو ةفينح ينب ءاسن قرتسا - هنع هللا يضر - يلع مسق نم عقو ىتح مهنايبص
 ىتح يأ :ش ( اودترا امل ) :م ةيفنحلا نب دمحم اهنم هلوق ‹ ةيفنحلا نم ميجل نب ةفينح وهو « برعلا

 هللا يضر - ركب وبأ مسق يأ :ش ( مهمسقو ) :م ةا يبنلا ةافو دعب كلذ ناك وأ ةفينح ونب تدترا

 يف ةدايز فيسلا وأ مالسإلا الإ نيقيرفلا نم لبقي الف هلوق ىلإ ةراشإ :ش ( انركذ ال لتق مهلاجر

 . ةبوقعلا

 :ش ( لتقلا نع الدب تبجو ) :م ةيزجلا نأل يأ :ش ( اهنأل يبص الو ةآرما ىلع ةيزج الو ) :م
 مدعل نالتاقي الو نالتقي ال ) :م يبصلاو ةأرملا يأ :ش ( امهو « لاتقلا نع وأ ) :مذوخأملا يف ينعي

 يأ :ش ( نمز الو :لاق ) :م ةيزحلا وهو لدبلا هيلع بجي ال كلذك ناك اذإف « امهيف :ش ( ةيلهألا

 الو) :م هاوق لطعتو هئاضعأ ضعب مدع وهو ةنامز نمزي لجرلا نمزو ‹ نمز ىلع اًضيأ ةيزج الو

 لهأ لاقو . جولفم وهف هفصن بهذ اذإ لوهجملا ةغيص ىلع جلف نم :ش ( جولفملا اذكو ) :م

 هيلع عضوت ال ينعي :ش ( ريبكلا خيشلاو ) :مًالوط ندبلا يقش رمآل ماع ءاخرتسا جلافلا بطلا

 . نالتاقي الو نالتقي ال امهنأل هلوق وهو :ش ( انيب امل ) :م ةيزجل ا

 (هل ناك اذإ بجت ) :م سأرلا جارخ ليوأتب هركذ « ةيزجلا نأ يأ :ش ( هنأ فسوي يبأ نعو ) :م

 هلوق ینعم وهو ‹ روصلا نم ةروص يف ينعي « ةلمحجلا يف ليلقت هنأل ‹« يأر ريبكلا خيشلل يأ :ش

 برحلا رومأ نم يأ « يأر هل ناك اذإ

 نأل ‹ ءاينغأ اوناك اذإ ةيزجلا يأ« مهيلع عضوت ةياور يف فسوي يبأ نعو : يزارتألا لاقو

 . ءىجيس ال لالا ىف لصألا وه ءانخلا

 فسوي يبأ نع ةياورلا نأ فنصملا مالك نم دوهعملا نأل ‹ تملا يف ال فلاخم اذه : تلق

 (يأر هل ناك اذإ ةلمحلا يف لتقي هنأل لام ) :م هل ناك اذإ ثيح «طقف ريبكلا خيشلا ىلع ةيزحلا بوجو
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 .-هنع هللا يضر- ذاعم ثيدح قالطإ هل -هللا همحر- يعفاشلل ًافالخ لمتعم ريغ ريقف ىلع الو

 - ةباحصلا نم رضحمب كلذو لمتعم ريغريقف ىلع اهفظوي مل -هنع هللا يضر- نامثع نأ انلو

 . جارخلا اذه اذكف ءاهل ةقاط ال ضرأ ىلع فظوب ال ضرألا جارخ نالو -مهنع هللا يضر

 هنأل «دلولا مأو ربدملاو بتاكملاو كولمملا ىلع عضوي الو .لمتعملا ىلع لومحم ثيدحلاو

 . ريمضلا دارفإب :ش

 ولف . جولغملاو نمزلاو ىمعألا فالخب ير هل ناك اذإ : هلوق يف ريمضلا دارفإب ركذ اذكو

 . ةعامجملا ريمضب لام مهل ناك اذإ لاقي « لكلا ىلع بوجولا يف فسوي يبأ نع ةياورلا تناك

 . ريبكلا خيشلاو جولغملاو ىمعألا نم ةيزجلا ذخؤتو يعفاشلا نع لوق يفو

 ال يذلا وهو :ش ( لمتعم ريغ ) :م ناك اذإ ريقف ىلع ةيزج الو ىأ :ش ( ريقف ىلع الو ) :م

 اقالخ ) :م ةفرح نسحبي مل نإو لمعلا ىلع ردقي يذلا بساكلا لمتعملاو . لمعلا ىلع ردقي

 ثيدح قالطإ ) :م يعفاشلل يأ :ش ( هل) :م هيلع بجي هدنع نإف :ش ( - هللا همحر -يعفاشلل
 لصف ال قلطم وهو ارانيد ملاح لك نم ذخ -مالسلا هيلع- هلوق وهو :ش (-هنع هللا يضر -ذاعم

 . هريغو لمتعملا ريقفلا نيب هيف

 :ش ( لمتعم ريغ ريقف ىلع ) :م ةيزحلا يآ :ش ( اهفظوي مل - هنع هللا يضر - نامثع نأ انلو ) :م

 ىضم دقو ‹ حارشلا رثكأ هنع لفغ دقو « نافع نب نامثع ال فينح نب نامثع اذه نامثع نم دارملا

 داوس ىلإ فينح نب نامشعو ناميلا نب ةفيذح ثعب امل - هنع هللا يضر - باطخلا نب رمع نأ

 مل ةباحصلا نم ادحأ نأل « عامجإلا لحم كلذ لمتعم ريغ نود ريقفلا ىلع ةيزحلا فظو قارعلا

 . مهيلع رکنی

 مهلك مهنأل :ش ( -مهنع هللا يضر -ةباحصلا نم رضحمب كلذو ) :م هلوقب فنصملا هيلإ راشأ

 يف يلازغلا ركذ . تقولا كلذ يف نيرضاح مهنأكف « راكنإ مهنم دحأ نم عقي ملو كلذ اوملع

 ىلع ررقتو « لوق ىلع رادلا نم جرخي بسكلا نع زجاعلا ريقفلا يعفاشلا باحصأ لاق هزيجو
 . لوق ىلع هتمذ يف ةيزجب ررقتو « اًتاجم لوق

 جارخ يآ :ش ( جارخللا اذه اذكف ‹ اهل ةقاط ال ضرأ ىلع فظوب ال ضرألا جارخ نألو ) :م

 اذإف « ةرم ريغرمامك سأرلا جارخو ضرألا جارخ « ناعون جارخلا نأل « ةيزجلا وهو سأرلا

 . سأرلا جارح يف ربتعت اذكف ضرألا جارح يف ةقاطلا تربتعا

 اًقيفوت :ش ( لمتعملا ىلع لومحم ) :م يعفاشلا هب جتحا يذلا ثيدحلا يأ :ش ( ثيدحلاو ) :م

 نأل يأ :ش ( هنأل دلولا مأو ربدملاو بتاكملاو كولمملا ىلع ) :م ةيزحلا يأ :ش ( عضوي الو ) :م
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 ‹ كشلاب بج الف بج ال يناثلا رابتعا ىلعو « انقح يف ةرصنلا نعو «مهقح يف لتقلا نع لدب

 نوطلاخي ال نيذلا نابهرلا ىلع عضوت الو . مهببسب ةدايزلا اولمحت مهنأل مهيلاوم مهنع يدؤي الو

 عضوت هنأ -هللا همحر- ةفينح يبأ نع -هللا همحر- دمحم ركذو . انه اه ركذاذك « سانلا

 نأ مهيلع عضولا هجو -هللا همحر- فسوي يبأ لوق وهو « لمعلا ىلع نوردقي اوناك اذإ مهيلع
 ال هنآ مهيلع عضولا هجوو .ةيجارخلا ضرألا ليطعتك راصف ءاهعيض يذلا وه لمعلا ىلع ةردقلا

 ‹ لتقلا طاقسإل مهقح يف ةيزح لاو « سانلا نوطلاخب ال اوناك اذإ مهيلع لتق

 رابتعا ىلعو «انقح يف ةرصنلا نعو « مهقح يف لتقلا نع لدب ) :م ضرألا جارخ ليوأت رابتعاب ةيزج ا
 رابتعا ىلعو :ش ( بجت ال ) :م اذه ىلعف « مهل لام الو انقح يف لام اب ةرصنلا وهو :ش ( يناثلا

 لدبلا ققحت زوجيف ءلتقي يبرحلا كولمملا نأل « كيلامملا يف ققحتي لصألا نأل « بجي لوألا

 . بوجولا مدع لصألا نأل :ش ( كشلاب بجت الف ) :م نيئيشلا نيبب اراد رمألا ناك اذإف « اًضيأ

 نم مهببسب مهيلاوم راص يأ :ش ( مهببسب ةدايزلا اولمحت مهنأل ‹ مهيلاوم مهنع يدؤي الو ) :م

 يف لاقو . مهببسب رخآ ءيش مهيلع بجي الف « ةفيظولا يف ف ةدايز مهيلع تبجوف « رابتعاللا

 اوناك ول هنأل «لطاب هنع اهل يدؤي يلولاو دحلا بجي ةيزجلا نإ مهلوقو :رارسألا رصتخم»
 . رفظلا ةقدصك مهلف « ددعلا ةرثكب فلتخال كلذك

 ( انه اه ركذ اذك « سانلا نوطلاخي ال نيذلا نابهرلا ىلع ) :م ةيزجلا يأ :ش ( عضوت الو ) :م

 :م . ةياور يف دمحأو لوق يف يعفاشلا لاق هبو « فسوي يبأ لوق وهو « يرودقلا يف يأ :ش

 ىلع نوردقي اوناك اذإ مهيلع عضوت هنأ - هللا همحر - ةفينح يبأ نع - هللا همحر - دمحم ركذو)

 يبأ نب رمع لاق هرصتخم يف يخركلا لاقو :ش (- هللا همحر - فسوي يبأ لوق وهو « لمعلا

 لوقي ةفينح وبآ ناك لاق «جارخلا مهيلع عضوي له عماوصلا باحصأ نع ادمحم تلأسو : :رمع

 . لمعلا ىلع نوموقي نمم اوناك اذإ مهيلع عضوي

 نيحايسلا ىلع سيل : دمحم لاق « ةفينح وبأ هلاق ام رماعلا لاق ؟ كلوق امف : دمحمل تلق

 . جارخلا هيلعف سانلا طلاخي هنأ الإ « مهدحأ لزع نإو « جارخ نابهرلا ىلع الو

 يذلا نيينابهرلا ىلع يآ « :ش ( مهيلع) :م ةيزجلا عضو هجو يأ :ش ( عضولا هجو ) :م

 ( اهعيض يذلا وه ) :ماغإو « ةدوجوم يأ « ةتباث :ش ( لمعلا ىلع ةردقلا نأ ) :م سانلا نوطلاخي

 . عافتنالا نم نكمتلا عم :ش ( ةيجارخلا ضرألا ليطعتك راصف ) :م ةردقلا عيض يأ :ش

 ال اوناك اذإ مهيلع لتق ال هنأ ): م مهيلع ةيزحجلا عضو هجو يأ :ش ( مهيلع عضولا هجوو ) :م

 يف لتقلا طاقسإ نم لدب ةيزجلا نأ دارأ :ش ( لتقلا طاقسإل مهقح يف ةيزحلاو « سانلا نوطلاخي

 . ةيزجلا بجت الف « سانلا نوطلاخي ال نيذلا ىلع لتق الو « مهقح
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 «تطقس ةيزج هيلعو ملسأ نمو . ةنسلا رثكأ يف هتححصب ىفتكيو ًاحيحص لمتعملا نوكي نأ دب الو

 ‹ ىنكسلا نع وأ ةمصعلا نع الدب تبجو اهنأ هل . امهيف ىعفاشلل ًافالخ ارفاك تام اذإ كلذكو

 مد نع حلصلاو ةرجألا يف امك ضراعلا اذهب ضومعلا هنع طقسي الف ضوعملا هيلإ لصو دقو
 . دمعلا

 هتحصب ىفتكيو ) :م يرودقلا ةلأسمل اعيرفت اذه ركذ :ش ( اًحيحص لمتعملا نوكي نأ دبالو ) :م

 ال ناسنإللا نأل < ةيزجلا هيلع اهلقأ يف ناك نإو « هيلع ةيزج الف « اهفصن وأ :ش ( ةنسلا رثكأ يف

 . اًرذع لعجي الف « ضرم لیلق نع ولخي

 مل ةيزج هيلع نأ لاحلاو « ةيزج هيلع نمت ملسأ نمو يأ :ش ( ةيزج هيلعو ملسأ نمو ) :م
 يعفاشلل اًقالخ ) :م ةيزجلا هنع طقس ارفاك هنوك لاح :ش ( ارفاك تام اذإ كلذكو . تطقس ) :م اهدؤي

 :ش ( اهن ) :م يعفاشلل يأ :ش ( هل ) :م اًرفاك تام نميفو ةيزج هيلعو ملسأ نميف يأ :ش ( امهيف

 راد يف :ش ( ىنكسلا نع وأ ): م مدلا نقح نع يأ :ش ( ةمصعلا نع الدب تبجو ) :م ةيزحلا نأ يأ

 . نامألا لدب تبجو ةيزجلا نأ يف اوفلتخا ءاملعلا نأل امهنيب ددرت اغنإو « مالسإلا

 يف - هللا همحر - يعفاشلا لاق هبو « ةمذلا دقعب ةتباثلا ةمصعلا نع الدب : مهضعب لاق

 . لوق

 لاقو . حصألا وهو رفكلا ىلع مهزارحإب تماق يتلا ةرصنلا نعألدب : مهضعب لاقو

 لوق يف لاقاذهلو . - هللا همحر - يعفاشلا لاق هبو « انراد يف ىنكسلا نع الدب : مهضعب

 امك زوجي ال اندنعو « ىنكسلا يف نوكراشي مهنأل « دعقملاو هوتعم لاو ىمعألا نع ةيزجلا ذخؤت

 وهو :ش (ضوعلا هنع طقسي الف) :م ىنكسلاو ةمصعلا وهو :ش ( ضوعملا هيلإ لصو دقو ) :م

 ىفوتسا اذإ ينعي :ش ( ةرجألا يف امك ) :م توملاب وأ مالسإلاب يأ :ش (ضراعلا اذهب) :م ةيزجل ا

 ‹ هيلإ لصو ضوعملا نأل « ةرجألا هنع طقست ال تام وأ ملسأ مث « رجأتسملا راد عفانم يمذلا

 يمذلا لتق اذإ ينعي :ش ( دمعلا مد نع حلصلاو ) :م ةرجألا وهو ضوعلا طقسي الف رادلا عفانم وهو

 نأل  ةرجألا هنع طقست ال تام وأ ملسأ مث « مولعم لدب ىلع دمعلا مد نع حلاص مث ادمع الجر

 هنم ةمذلا لهأب ناعتسا ول مامإلا نأ ىرت الأ « ةرصنلا نع لدب ةيزجلا نآ ملسن ال : ليق نإف

 ‹« طقست مل اغإب : بيجأ . تطقسل الدب تناك ولف « ةنسلا كلت ةيزج مهنع طقست ال هعم اولتاقف

 قحيف ةرصنلا قيرط لعج عرشلا نأل ءاذهو . كلذ مامإلل سيلو ‹ عرشلا ريغت ذئنيح مزلي هنأل

 . ةرصنلا نود لام لا ىمذلا
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 ىمست اذهلو ‹ رفكلا ىلع ةبوقع تبجو اهنألو « ةيزج ملسم ىلع سيل -مالسلا هيلع- هلوق انلو

 ةبوقعلا عرش نألو .توملا دعب ماقت الو مالسإلاب طقست رفكلا ةبوقعو دحاو ءازحلاو يهو « ةيزج

 ‹ مالسإلاو توملاب عفدنا دقو رشلا عفدل الإ نوكي ال ايندلا يف

 جارخل مالسإلاب طقسي ال نأ بجوف هرفك ىلع رفاكلا ىلع بجو لام قح ةيزجلا : ليق نإف
 . ضرألا

 ًالصأ ملسملا ىلع عضويال اذهلو «صنلاب راغصلا ديقو سأرلا جارخ نأب : بيجأ

 . اقرتفاف « ملسملا ةيجارخ ضرأ يف دجوي ال اذهلو « راغصلا ىلع اهنإف ضرألا جارخ فالخب

 اذه :ش ( ةيزج ملسم ىلع سيل ) :م ايب يبنلا لوق يأ :ش ( -مالسلا هيلع- هلوق انلو ) :م

 هيبآ نع نابيط يبأ نب زئاف نع ريرج نع ةاكزلا يف يذمرتلاو « جارخلا يف دواد وبأ هاور ثيدحل ا

 الف ملسأ اذإ ينعي :لاقف ؟اذه نع - هللا همحر - يروثلا نم فسوي وبأ لئس دواد وبأ لاق

 يف هاورو .ًالسرم ايب يبللا نع هيبآ نع ىسوم نع يوردقو : يذمرتلا لاقو . هيلع ةيزج
 . هنع تکسو ١ هننس ۱یف ینطقرادلاو «هدنسم)»

 نبا نع هدانسإب «طسوألا همجعم» يف يناربطلا لاق . نايفس هب هرسف يذلا ظفللاب يور دقو

 . “هيلع ةيزج الف ملسأ نم » : لب يبنلا نع رمع

 بوجول حاضيإ :ش ( اذهلو « رفكلا ىلع ةبوقع تبجو ) :م ةيزجلا نألو يأ :ش ( اهنألو ) :م

 اذإ ينعي :ش ( دحاو ءازجلاو ) :م ةيزجلا يأ :ش ( يهو ةيزج ىمست ) :م رفكلا ىلع ةبوقع ةيزجلا

 طقست رفكلا ةبوقعو ) :م رفكلا ىلع رارصإلا ىلع ءازج عقت ةبوقع اهنأل « ءازجلا نم ءازج تيمس

 هيلع نم توملا دعب دجوي ال ينعي « توملا دعب ةيزجلا ماقت الو يأ :ش ( توملا دعب ماقت الو مالسإلاب

 . لتقلا نع فلح اهنأل « لتقلاك توملا نأل « ايش فلح نإو ةيزحلا

 ‹ ةيانجلاب قحتسيو راغصلاو ةلذلا قيرطب ىفوتسي اذهلو « ةبوقع وهو ةيزج تيمس اذهلو
 اعوفدم راص دقو « رشلا عفدب الإ نوكت ال ايندلا يف رفكلا ةبوقعو « رفكلا نم مظعأ ةيانج الو

 مالسإلاب وأ ةيزجلا هيلع نم تومب يأ :ش ( مالسإلاو توملاب ) :م رشلا يأ :ش ( عفدنا دقو رشلا

 يف ملسي يمذلا يف باب - جارخلا يف دواد وبأ « ]1۳١[ ةيزج نيملسملا ىلع سيل باب - ةاكزلا يف يذمرتتلا (1)

 ةنيدك يبأو « نايفس نع ٠١١[ /4] ةلاكولا يف ينطقرادلاو ]۳٠٠٤[ و ء[١۳١٠۳] ةيزج هيلع له ةنسلا ضعب

 : يمشيهلا لاقو ًالسرم هيبأ نع سوباق نع ريهزو نايفس نعو « اًعوفرم سابع نبا نع « هيبأ نع سوباق نع
 ]١/ ١۳[. مهفرعآ مل نم هيفو يناربطلا هاور
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 هنوكب تبثت ةمصعلاو مالسإلا دعب هسفنب اهيلع ردق دقو انقح يف ةرصنلا نع الدب تبجو اهنألو
 هيلع تعمتجا نإو « ىنكسلاو ةمصعلا لدب باجيإل ىنعم الف ‹ هسفن كلم نكسي يمذلاو « ًايمدآ

 ةنسلا تضم ىتح هسأر جارخ هنم ذخؤي مل نمو : « ريغصلا عماجملا» يفو . تلخادت نالوحلا

 - دمحمو فسوي وبأ لاقو .- هللا همحر- ةفينح يبأ دنع اذهو « ذخؤي مل ىرخأ ةنس تءاجو

 . -هللا همحر- يعفاشلا لوق وهو « هنم ذخؤي -هللا امهمحر

 . مهل متأ باذعلاب ةرخآلا يف ةبوقعلا عرش امأو «اضيأ

 بوجو نأ دارأ :ش ( انقح يف ةرصنلا نع الدب تبجو ) :م ةيزجلا نألو يأ :ش ( اهنألو ) :م

 (مالسإلا دعب هسفنب ) :م ةرصنلا ىلع يأ :ش ( اهيلع ردق دقو ) :م ةازغلل ةيافكو ةرصنلل عرش ةيزجلا

 اهنإ يعفاشلا لوق نع باوج اذه :ش ( تبثت ةمصعلاو ) :م لصألا ىلع هتردقل « تطقسف :ش

 قلخ يمدآ هنإ ثيح نم ينعي :ش ( اًيمدآ هنوكب ) :م ةتباث ةمصعلا نأ نايب ةمصعلا نع الدب تبجو
 اغإو « اًموصعم هنوكب الإ فيلكتلا رومأب ماعلا هل يفاني الف اًمكلم هنوكل مدلا نوقحم اًموصعم

 . ةيزجلا لوبقب ال هب ةمصعلا تراصف « ةمصعلا تداع ملسأ ال مث « رفكلا ضراعب هتمصع بلطي

 تناك ام ىلع اهدعب ةيزجل اف رفكلاب تطقس اهنكلو « ةيمدآلاب ةتباث اهنإ لوقي نأ لئاقلو
 وأ « ىضم اميف ةمصع نع نوكت نأ امإف « ةمصعلا نع الدب تناك ول اهنأ باوجلاو . الدب تناكف

 . اهنع ينغي مالسإلا نأل يناثلا ىلإ الو هنع ةدتفلا عوقول لوألا ىلإ ليبس الو ٠ لبقتسي اميف

 اغإ يمذلا نأ هنايب « ىنكسلا نع وأ هلوق نع باوج اذه :ش ( هسفن كلم نكسي يمذلاو ) :م

 ( ىنكسلاو ةمصعلا لدب باجيإل ىنعم الف ) :م كلم لا بابسأ نم هريغب وأ ءارشلاب امإ هكلم يف نكس

 اهبوجو ذخأ ةيزجلا تناك ولف « هل كولم عضوم يف هنكل « لدبلا باجيإ يف ةدئاف ال ينعي :ش

 يف تيقأتلا طرتشي مل ثيحو اهطلس ماهبإلا نأل « تيقأتلا اهيف طرتشيو « ةلاحم ال عامجإلاب

 .ةراجإلا قيرطب نكت مل ىنكسلا نأ ىلع لد ىنكسلا
 فذحف نيلوحلا ةيزج يأ :ش ( نالوحلا ) :م يمذلا ىلع يأ :ش ( هيلع تعمتجا ناو ) :م

 لعفلل اذه ءانب نالوحلا هيلع تعمتجا نإو خسنلا ضعب يفو . هماقم هيلإ فاضملا ميقأو فاضملا

 اراجم ناتيزجلا نيلوحلاب داري نأ زوجيو : يزارتألا لاقو . انركذ امك نيلوحلا ةيزج هريدقت رابتعاب

 :م اهانعم يف لوحلا نأل « ةنسلا ليوأت ىلع لعفلا ثنأ وأ . لاحلا ىلع لحملا مسال اقالطإ

 . عطقألا حرش يف ةيتآ يرودقلا ظفل اذهو « ةيزجلا يأ :ش ( تلخادت)

 ىرخأ ةنس تءاجو ةنسلا تضم ىتح هسأر جارخ هنم ذخؤي مل نمو : ؛ريغصلا عماجلا» يفو ) :م

 فسوي وبأ لاقو . - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع اذهو ):م ىضم ام ذخؤي ال يأ :ش ( ذخؤي مل

 :ش ( -هللا همحر -يعفاشلا لوق وهو ) :م یضم امن ينعي :ش ( هنم ذخؤي : - هللا امهمحر - دمحمو
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 امأ . ةنسلا ضعب يف تام نإ كلذكو « اعيمج مهلوق يف هنم ذخؤي مل ةنسلا مامن دنع تام نإو

 قافتالاب هيف لخادت ال ليقو « فالخلا اذه ىلع ضرألا جارخ ليقو . اهانركذ دقف توم ا ةلاسم

 « ىفوتست اهؤافيتسا نكمأو تعمتجا اذإ ضاوعألاو ءاضوع بجو جارخلا نأ ةيفالخلا يف امهل

 يبألو. هؤافيتسا رذعت هنأل ملسأ اذإ ام فالخب « نينسلا يلاوت دعب هيف نحن اميف نكمأ دقو

 ىلع ثعب ول هنم لبقت ال اذهلو « هانيب ام ىلع رفكلا ىلع رارصإلا ىلع ةبوقع تبجو اهنأ ةفينح

 حصآ يف هبئان دي

 ةيزج ال ريقفلا ذإ ةرشعب هنم ذخؤي مل اًريقف ناك اذإ لإ هنم ذخؤي : كلام لاقو . دمحأ لاق هبو

 . هدنع هيلع

 (اعيمج مهلوق يف هنم ذخؤي مل) :م ىلوألا ةنسلا مامت دنع يأ :ش ( ةنسلا مامت دنع تام نإو) :م

 . يعفاشلاو نيروكذملا انباحصأ لوق يف يأ :ش

 بوجولا لبق تام نإ هنأل :ش ( ةنسلا ضعب يف تام نإ ) :م ذخؤت ال يأ :ش ( كلذكو ) :م

 . ىعفاشلل اًقالخ اندنع توملاب طقس طقف بوجولا دعب تام نإو « هيف ةهبش الف

 نوكت ال ايندلا يف ةبوقعلا عرش نألو هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( اهانركذ دقف توما ةلأسم امأ ) :م

 ينعي :ش ( فالخلا اذه ىلع ضرألا جارخ ليقو ): م مالسإلاو توم اب عفدنادقو رشلا عفدل الإ

 :م جارخلا يف يأ :ش (هيف لخادت ال ليقو ) :م امهل اًقالخ ةفينح يبأ دنع نالوحلا عمتجا اذإ الخادتي

 ىنعم ىلإ تافتلا ريغ نم ةنؤم ءاقبلا ةلاح يف جارخلا نأ امهنيب قرفلا هجوو :ش ( قافتالاب )

 . ةبوقعلا

 فالخب «لخادي ال نأ زاجف « جارخلا هيلع بجي ةيجارخ اًضرأ ملسملا ىرتشا اذإ اذهلو
 . لخادتت تابوقعلاو « ًالصأ ملسملا قح يف عرشي مل اذهلو اًصن ءادتبا ةبوقع اهنإف ةيزجلا

 نالوح هيلع عمتجا اذإ اميف يأ :ش ( ةيفالخلا يف ) :م دمحمو فسوي يبأل يأ :ش ( امهل ) :م

 ضاوعألاو ) :م ىنكسلا نع وأ مدلا نقح ضاوعألا رئاس نع يأ :ش ( اًضوع بجو جارخلا نأ) :م

 دعب هيف نحن اميف نكمأ دقو ) :م ضاوعألا رئاس يف امك :ش ( ىفوتست اهؤافيتسا نكمأو تعمتجا اذإ

 هنع عني مل اذإ نكمن يحلا نم لاما ءافتناو يح هنأ ضرفلا نأل « اهعباتت دعب يأ :ش ( نينسلا يلاوت

 هؤافتنا رذعتيف « هنايإل نمؤي نمؤملا نأل :ش ( هؤافيتسا رذعت هنأل ملسأ اذإ ام فالخب ): م مالسإللا

 (هانيب ام ىلع رفكلا ىلع رارصإلا ىلع ةبوقع تبجو ) :م ةيزج لا نأ يأ :ش ( اهنآ ةفينح يبأالو ) :م
 تبجو اهنوكلو يأ :ش ( اذهلو ) :م ةبوقع تبجو اهنألو هلوقب اذه لبق هركذ ام هلوقب دارأ :ش

 حصأ يف هبئان دي ىلع ) :م هتيزج يأ :ش ( ثعب ول ) :م يمذلا نم يأ :ش ( هنم لبقت ال ) :م ةبوقع
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 ذخأي ةياور يفو . دعاق هنم ضباقلاو ‹ امئاق يطعيف هسفنب هب يتأي نأ فلكي لب « تاياورلا

 اذإ تابوقعلاو ‹ ةبوقع هنأ تبثيف هللا ودع ليقو ‹ يمذ اي ةيزح لا ينطعأ لوقيو ًازه هزهيو هبيبلتب
 امك انقح يف ةرصنلا نعو مهقح يف لتقلا نع الدب تبجو اهنألو . دودحلاك تلخادت تعمتجا

 بارح ال لاحلا يف مئاق بارحلا ىفوتسي امنإ لتقلا نأل « يضاملا يف ال لبقتسملا يف نكل « انركذ

 : -هللا همحر- دمحم لوق مث .هنع ةبيغلا تعقو يضاملا نأل « لبقتسملا يف ةرصنلا اذكو ٠ ضام

 «ءأزاجم يضملا ىلع خياشملا ضعب هلمح ىرخأ ةنس تءاجو :«ريغصلا عماجلا» يفو . ةيزحلا يف

 لب) :م هلوقو « لبقي الو هلوق يهو نيتیاور اهنم فنصملا نيب « تاياور ثالث انهو :ش ( تاياورلا
 . ةياورلا هذه ةمتت نم هرخآ ىلإ :ش ( فلكي

 :ش ( هسفنب ) :م ةيزحلا نم هيلع تبجو ام يأ :ش ( هب يتأي نأ ) :م ىلإ يذلا يأ فلكم هلوقو
 . ( دعاق هنم ضباقلاو اًمئاق ) :م هنوک لاح :ش ( يطعيف ) :م هسفنب يتأي يأ

 :ش ( هبيبلتب ) :م ضباقلا يأ « ذخأي نأ يهو ةيناثلا ةياورلا هذه :ش ( ذخأي ةياور يفو ) :م

 يآ :ش ( هزهيو ) :م ةرذعلا نم ةردقلا عضوم بيبللاو « بايثلا نم بلقلا عضوم ذخأ ةبيبلتلاو

 يواحطلا حرش يفو :ش ( هللا ودع لايقو . يمذ اي ةيزجلا ىنطعأ لوقيو زه ) :م يمذلا ضباقلا زهي

 (هنأ تبثيف ) :م كلذك رمألا ناك اذإو «ذخألا ةلاح عضي ىتح هل راقحتسالا قيرطب ةيزجلا هنم ذخؤت

 تناك اذإ :ش ( تلخادت تعمتجا اذإ تابوقعلاو « ةبوقع ) :م ةيزجلا وهو هنم ذخؤي يذلا نأ يأ :ش

 . :ش ( دودحلاک ) :م تلخادت دحاو سنج نم

 ( انقح يف ةرصنلا نعو « مهقح يف لتقلا نع الدب تبجو ) :م ةيزحلا نألو يأ :ش ( اهنألو ) :م

 دنع :ش ( انركذ امك ) :م نيملسملا قح يف ةرصنلا نع ًالدبو « انقح يف ةرصنلا نع الدب يأ :ش

 . انقح يف ةرصنلا نع تبجو اهنألو « بيرق نع مدقت اميف هلوق

 ينعي « لتقلا نع ًالدب تبجو اهنأل هلوق نم كاردتسا اإ اذه :ش ( لبقتسملا يف نكل ) :م

 يف مئاق بارحلا ىفوتسي اغنإ لتقلا نأل ‹ يضاملا يف ال ) :م لبقتسملا يف رهظي امنإ لتقلا نع الدب اهنوك

 انقح يف ةرصنلا نوك اذكو يآ :ش ( ةرصنلا اذكو ) :م تاف يضاملا نأل :ش ( ضام بارحل ال لاحلا

 بئاغلا يضاملا يف اهتدئاف مدعل :ش ( هنع ةبيغلا تعقو يضاملا نال « لبقتسملا يف ) :م

 :م هلقن يذلا دمحم لوق نايب ىلإ هب راشأ :ش ( ةيزجلا يف - هللا همحر -دمحم لوق مث ) :م

 :م هلوقب ةيزجلا يف- هللا همحر - ةفينح يبأو - هللا همحر - دمحم نع :ش ( ريغصلا عماجلا يفو)

 هانعم ينعي :ش ( يضملا ىلع خياشملا ضعب ) :م ءيجملا لمح يأ :ش ( هلمح ىرخأ ةنس تءاجو)

 هيلإ راشأ « زاجملا نم برض اذهو «بجت لوحلا دنع اهنأل « نيلوحلا عامتجا ققحتل ىتح تضم

 مزلتسم رهشلا ءيجي نأ زاجملا زوجيو . هلوأ ءيججب رهش لک ءيجم نأل :ش ( ازاجم) :م هلوقب
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 وه ضعبلا دنعو « لخادتف عامتجالا ققحتيل يضملا نم دب الف ةنسلا رخآب بوجولا : لاقو

 عامتجالا ققحتيف لوحلا لوأب -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع بوجولاو « هتقيقح ىلع ىرجم
 هرخآ يف -هللا همحر- يعفاشلا دنعو « لوح ا ءادتبا يف اندنع بوجولا نأ حصألاو ءيجملا درجمب

 هباجيإ رذعتف « هانررق ام ىلع لبقتسملا يف الإ ققحتيال هنع الدب بجو ام نأ انلو . ةاكزلاب ًارابتعا

 . هلوأ يف هانبجوأف « لوحلا يضم دعب

 . ازاجم مزاللا ةدارإو موزللا ركذو . ةلاحم ال رخآلا يضم

 دبالف ةنسلا رخآب ) :م ةيزحلا بوجو ىأ :ش ( بوجولا ):م : خياشملا ضعب :ش ( لاقو ) :م
 دنعو ) :م نالوحلا ذئنيح :ش ( لخادتف ) :م نيلوحلا عامتجا يأ :ش ( عامتجالا ققحتيل يضملا نم

 ىلع يأ :ش ( هتقيقح ىلع ىرجم ) :م ءيجلملا يأ :ش ( وه ) :م خياشملا ضعب يأ :ش ( ضعبلا

 - ةفينح يبأ دنع ) :م ةيزحجلا بوجو يأ :ش ( بوجولاو ) :م ةنسلا لوخد وهو « ءيجملا ةقيقح

 وه لاق كاذلو « ةفينح يبأ دنع اًقيقحت :ش ( ءيجلا درجمب عامتجالا ققحتيف « لوحلا لوأب - هللا همحر

 . لوحلا لوآ يف بجي اغنإ ةاكزلا يف

 - يعفاشلا دنعو ‹ لوحلا ءادتبا يف اندنع ) :م بوجولا سفن يأ :ش ( بوجولا نأ حصألاو ) :م

 ال ) :م لاتقلا ذإ لتقلا نع يأ :ش ( هنع الدب بجو ام نأ انلو . ةاكزلاب رابتعا هرخآ يف - هللا همحر

 يف مئاق بارحلا ىفوتسي اغإ لتقلا نأل هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( هانررق ام ىلع لبقتسملا يف الإ ققحتب

 . يزارتألا هلاق « هل ضام بارحلا ال لاحلا

 يف ةرصنلا نعو « مهقح يف لتقلا نع لدب ةيزجلا وهو هانررق ام ىلع هلوق : يكاكلا لاقو
 امهيديأ يف مكحلا نوكي نأ بجو كلذكف « يضاملا يف ال لبقتسملا يف ققحتي ان إاذهو ءانقح

 لوأ يف بجي نأ يغبنيف « ةلبقتسم ةرصنب بجيو ‹ ةيضام ةرصنب بجي ال نأ وهو اًضيأ كلذك

 لاملا يف بجت اهنأل « ةاكزلا فالخب « لاملاب مهيلع ةرصنلا بوجو وهو « هببس ققحتل لوحلا
 يضم دعب هماتإ رذعتيف « ةعبرألا لوصفلا ىلع لوحلا لامتشا لامتشالا نم نكمتلل لوحلا يمانلا

 :م ينعي « لوحلا يضم دعب هباجيإ رذعب لبقتسملا يف الإ ققحتي مل امل بجو اغإ ينعي « لوحل ا
 هنأل ‹ لوحلا لوأ يف يأ :ش ( هلوأ يف هانبجوأف « لوحلا يضم دعب) :م بجو ام :ش ( هباجيإ رذعتف)

 . بوج ولا ناكمإ تاقوأ لوأ
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 مالسإلا يف ءاصخ ال»: - مالسلا هيلع -هلوقل « مالسإلا راد يف ةسينك الو ةعيب ثادحإ زوجي الو

 اهثادحإ دارملاو .« ةسينك الو

 ( لصف ) :م

 :م . مهلاوحأ نم كلذريغو ىنكسلاب قلعتي اب اولعفي نأ مهل زوجي ام نايب يف لصف اذه :ش
 دوهيلا ةسينك لاقي :ش ( مالسإلا راد يف ةسينك الو ) :م ءابلا رسكب :ش ( ةعيب ثادحإ زوجي الو)

 . مهدبعتل ىراصنلاو

 ةسينكلاو ‹ دوهيلا دبعتمل ةعيبلا لامعتسا بلغ مث « لصألا يف اًقلطم ناك ةعيبلا كلذكو

 الو مالسإلا يف ءاصخ ال ) :م اب يبنلا لوقل يأ :ش ( -مالسلا هيلع -هلوقل ) :م ىراصنلا دبعتمل

 لاق : لاق - امهنع هللا يضر - سابع نبا نع هننس يف يقهيبلا هاور ثيدحلا اذه :ش ( ةسينك

 مالس نب مساقلا ديبع وبآ هاورو . هفعضو « ةسينك الو مالسإلا يف ءاصخ ال » : ةَ هللا لوسر
 . - هللا همحر - فنصملا ظفلب

 هللا لوسر لاق : لاق - هنع هللا يضر - باطخل ا نب رمع نع «لماکلا» يف يدع نبا یورو

 « هب ملعاو نانس نب ديعس هدانسإ يفو « اهنم برخ ام ىنبي الو « مالسإلا يف ةسينك ىنبي ال » : ةَ
 نم هيفو ناطقلا نبا لاقو . فيعض نيعم نباو دمحأ نعو « ظوفحم رمع هيوريام ةماع لاقو

 سيل : ةعرز وبأ لاق . راطعلا هللا دبع وبأ عماج نب دمحم وهو نانس نب ديعس ريغ ءافعضلا

 دبع نب ريرج نأ يراخبلا ىكحو كورتم لب فيعض رابجلا دبع نب ديعس اًضيأ هيفو « قودصب
 . هبذکی ناک دیمحلا

 « أطخ هانعم يف ءاصخإلاو « هيتيصح عزن يأ « هاصخ ردصم ءاخلا رسكب ءاصخ ال : هلوق

 ناسنإلا يف فعض عون ءاصحخلا نأ ةسينكلاو ءاصخلا نيب عمحجلا يف هجولاو ٠ «برغملا» يف هركذ

 هيلع امع رييغت أطخلا يف وأ مالسإلا يف فعضلا ثروت مالسإلا راد يف ةسينكلا اذكو « ًأطخلا يف

 . مالسإلا راد اهب هيلع امعرييغت ةسينكلا ءانب يف اذكو « ةقلخلا لصأ

 ةسينكلا نع لأس رخآ ًالئاس نأ قفتاو « ءاصخل ا نع هب ىبنلا لئس لاقي نأ هجوألا تلق
 دارملا ليقو . دمحلا هللف يهلإلا ضيفلا نم اذهو « ةسينك الو مالسإلا يف ءاصخ ال هلوقب امهباجأف
 لتبتلا هب دارملا ليقو .ءاصحخلا ء( ۱1١ ةيآلا : ءاسنلا ) 4 هللا قلخ نريغيلف # ىلاعت هلوق يف

 .ءاسنلا نم عانتمالاو

 ثادحإ يأ « ةسينك الو :-مالسلا هيلع- هلوق نم دارملا يأ :ش ( اهثادحإ دارملاو ) :م

 دادغبو ةرصبلاو ةفوكلاك اهنم نيملسملا هرصم ام : اهدحأ « ةثالث نيملسملا راصمأ ليقو . ةسينكلا
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 دقف مامإلا مهرقأ الو . ةمئاد ىقبت ال ةينبألا نأل ؛ اهوداعأ ةيدقلا سئانكلاو عيبلا تمدهنا نإو

 يلختلل ةعموصلاو « ةقيقحلا يف ثادحإ هنأل اهلقن نم نونكمي ال مهنأ الإ  ةداعإلا مهيلإ دهع

 ‹ ةعيبلا ةلزنمب اهيف

 لهأ عامجإب ةعموص الو مهتاولصل عمتجم الو ةسينك الو « ةعيب ثادحإ اهيف زوجي الف . طساوو
 . سوقانلا برضو ريزنخلا ذاختاو رمخلا برش هيف نوكليب الو « ملعلا

 اهيف ناك امو « عامجإلاب اهيف ءيش ثادحإ زوجي الف « ةونع نوملسملا هحتف ام : اهيناثو

 ‹ همده بجي : ةياور يف دمحآو لوق يف يعفاشلاو كلام لاقف « همده بجي له كلذ نم ءيش

 . مدهت ال نکلو <« اهيف مهتالص نم عنيو نكاسم مهسئانك اولعجي نأ مامإلا مهرمأي اندنعو

 ‹ ةياور يف دمحأو لوق يف يعفاشلا لاق هبو < ةمذ مهلعجي نأ حتفلا دعب مهحلاص اذإ اذه

 رمع بتكو . مهسئانك اومدهي ملو ةونع دالبلا نم اًريثك اوحتف - مهنع هللا يضر - ةباحصلا نأل

 نإف احلص حتف ام لاقو « ةسينك الو ةعيب اومدهت ال هلامع ىلإ - هنع هللا يضر - زيزعلا دبع نبا

 نودؤيو انل رادلا نأ ىلع مهحلاص نإو « مهثادحإ زاجف انل جارخلا اذكو ضرألا نأ ىلع مهحلاص

 ىلوألاو ‹ مهتمئأل ثادحإلا نيكمت طرش ىلع حلصلا هيلع عقو ام ىلع سئانكلاب مكحلاف ةيزجل ا

 ‹ ةسينكلاو ةعيبلا ثادحإ مدع نم - هنع هللا يضر - رمع حلص عقو ام طرش ىلع مهحلاصي نأ

 . ريزنخلا ةيزج ذاختاو رمخلا برشو سوقانلا برض نم نوعنيو

 سوقانلا برض نم نوعنييو « ةيدقلل ضرعتي الو ثادحإلا زوجي ال اقلطم حلصلا عقو ولو

 ال مهسئانك فوج يف سوقانلا اوبرض ول طيحملا يفو . عامجإلاب ريزنخلا ذاختاو رمخلا برشو
 . نوعنيي

 مامإلا حتف لبق تناك ام ةيدقلا نم دارملا :ش ( اهوداعأ ةيدقلا سئانكلاو عيبلا تمدهنا نإو ) :م

 ةباحصلا نمز يف نوكي نأ طرتشي الو ‹ مهيضارأو مهدلب ىلع مهرارقإ ىلع مهتحلاصمو مهدلب
 ال مهنأ الإ « ةداعإلا مهيلإ دهع دقف مامإلا مهرقأ الو ةمئاد ىقبت ال ةينبألا نأل ) :م ةلاحم ال نيعباتلاو

 دمحم لاقو :ش ( ةقيقحلا يف ثادحإ ) :م لقنلا نأل يأ :ش ( هنأل « اهلقن نم نونكمي
 - هللا همحر -

 . تناك امك اهونبي نأ مهلف ران تيب وأ ةعيب وأ مهسئانك نم ةسينك تمدهنا نإ ؛ماشه رداون» يف

 ‹ تناك امك هونبي نأ هلوقف . رصملا يف رخآ عضوم ىلإ عضوم نم اهولوحي نأ مهل سيلو
 . رصملا يف ةعيب ثادحإ هنأل « عونممف لوألا ءانبلا ىلع ةدايزلا امأ « لوألا ءانب رم دق هب ديري

 وهو < ةدئاز هيف واولا نأ ىلع لدي اهنزو ينعي ‹ ةلعوف : يرهوجلا لاق :ش ( ةعموصلاو ) :م

 ةلزنمب اهيف يلختلل) :م هلوق ىنعم وهو « سانلا نع عاطقنالاب اهيف دبعيل ليوط ساسأب ىنبي تيب
 :م . ةعيبلا ثادحإ زوجي ال املثم اهثادحإ زوجي ال ينعي « ةعيبلا ةلزنمب لاق اغنإ :ش ( ةعيبلا
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 نأل ؛ ىرقلا نود راصمألا يف اذهو ‹ ىنكسلل عبت هنأل ٠ تيبلا يف ةالصلا عضوم فالخب

 نم نوعنمي انرايد يف ليقو . اهفلاخي ام راهظإب ضراعت الف « رئاعشلا اهيف ماقت يتلا يه راصمألا

 ‹ ةفوكلا ىرق يف بهذملا بحاص نع يورملاو « رئاعشلا ضعب اهيف نأل ٠ اضيأ ىرقلا يف كلذ

 هيلع هلوقل ؛ اهارقو اهراصمأ يف كلذ نم نوعني برعلا ضرأ يفو ةمذلا لهأ اهلهأ رثكأ نأل

 . برعلا ةريزج يف نانيد عمتجي ال :مالسلا

 ال هيف ةالصلل تيبلا نم اعضوم نيع اذإ ينعي « عني ال ىتح :ش ( تيبلا يف ةالصلا عضوم فالخب)
 يف اذهو ) :م هنكسم ةلمج نم نوكتف ‹ هنكسمل عبات هنأل يأ :ش ( ىنكسلل عبت هنأل ) :م هنم عني

 يه راصمألا نأل٬ ىرقلا نود) :م راصمألا يف ةسينكلاو ةعيبلا ثادحإ زاوج مدع يأ :ش ( راصمألا
 فلاخ يأ :ش ( اهفلاخب ام راهظإب ضراعت الف ): م مالسإلا رئاعش يأ :ش ( رئاعشلا اهيف ماقت يتلا
 . رئاعشلا

 ًضيأ ىرقلا يف ) :م ةسينكلاو ةعيبلا ثادحإ نم يأ :ش ( كلذ نم نوعنمي انرايد يف ليقو ) :م
 بحاص نع يورملاو ) :م ةعامحلاب ةالصلاو ةماقإلاو ناذألا لثم :ش ( رئاعشلا ضعب اهيف نأل
 عنملا مدع نم ةفينح يبأ نع يور يذلا يأ « - هنع هللا يضر - ةفينح وبأ مامإلا وهو :ش (بهذملا

 . ةعيبلاو ةسينكلا ثادحإ نم

 ماكحألا ديقتف اعضوم اهارق نكت مل :ش ( ةمذلا لهآ اهلهآ رشكأ نال ةفوكلا ىرق يف ) :م
 عيبلا ثادحإ اودارأ اذإ «ىرخصلا ىواتفلا» يف لاقو . ثادحإلا نم عنملادري ملف « مهميلعتل

 . نوعني مهنأ جارخلاو رشحلا يف ركذو داوسلا يف امأ عامجإلاب نوعنيي راصمألا يف سئانكلاو
 يلضفلا لاقو « عني خلب خياشم لاق « هيف خياشملا فلتحاو . نوعني ال مهنأ تاراجإلا يفو

 يف كلذ نع نوعني مهنأ يدنع حصألا : يسخرسلا ةمئألا سمش ركذو « عني ال : ىراخب خياشمو

 يف ركذ راصمألا يف امأ ؟ ال مأ اهلك تاياورلا ىلع داوسلا يف ةيدقلا عيبلا مدهت لهو «داوسلا

 . مدهت اهن جارخلاو رشعلا يف ركذو . كرتت لب ةيدقلا عيبلا مدهت ال تاراجإلا

 اهراصمأ يف ) :م سئانكلاو عيبلا ثادحإ نم :ش ( كلذ نم نوعنمي برعلا ضرأ يفو ) :م

 :ش ( برعلا ةريزج يف نانيد عمتجي ال ) :م: اب يبنلا لوقل يآ :ش ( -مالسلا هيلع -هلوقل ؛ اهارقو

 يبأ نب حلاص انثدح ليمش نب رضنلا انربخأ هدنسم يف هيوهار نب قاحسإ هاور ثيدحلا اذه

 يف لاق ايب يبنلا نأ - هنع هللا يضر - ةريره يبأ نع بيسملا نب ديعس نع يرهزلا نع رصحألا
 نأل « ةريزجلا تيمس اهنإ . ىهتنا « “ برعلا ةريزج يف نانيد عمتجي ال » : هيف يفوت يذلا هضرم
 رزجلاو ‹ اهعضوم نع اهرازجنال ليقو « اهب تطاحأ دق تارفلاو ةلجدو شبحلا رحب سراف رحب

 .[۲۰۸ /۹] باهش نبا نع هننس يف يقهيبلا هاور (۱)
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 الو مهسنالقو مهجورسو مهبكارمو مهيز يف نيملسملا نع زييمتلاب ةمذلا لهأ ذخؤيو : لاق

 راهظإب ةمذلا لهأ ذخؤيو : ريغصلا عماجملا» يفو « حالسلاب نولمعي الو « ليخلا نوبكري

 ‹ فكألا ةئيهك يه يتلا جورسلا ىلع بوكر لاو تاجيتسكلا

 . تارفلاو ندعو نامعو ةرصبلا روحبل اهيلاوح يتلا هايملا نع ترزج اهنأل عطقلا

 رحبلا ينعي « اهيبناجب اطاحأ داوسلا رحبو سراف رحب نأل ةريزج تيمس : يرهزلا لاقو

 : لاق زيزعلا دبع نب ديعس نع دواد وبأ دنسأو « تارفلاو ةلجد ىلامشلا بناحجلاب تطاحأو

 . “ فجنلا ىلإ قارعلا وحن ىلإ نميلا ىصقأ ىلإ يداولا نيب ام برعلا ةريزج

 اهنآ هنع يورو « اهسفن ةنيدملا برعلا ةريزج : كلام لاق : هرصتخم يف يرذنملا لاقو

 "ير ار كم اه ةريخلا نع يراخبلا ىكحو « مورلاو سراف كلم هغلبي مل الو « نميلاو زاجحلا

 ةدج نمف ضرعلا امأو . لوطلا يف قارعلا فير ىلإ نيبأ ندع ىصقأ نم يه : يعمصألا لاقو

 يبأ رفح نيب ام برعلا ةريزج ةديبع وبأ لاق . ماشلا فارطأ ىلإ رحبلا ليجامث نم اهالاو امو

 . لوطلا يف نميلا ىصقأ ىلإ ىسوم

 يبأ رفح قدزرفلا ناويد حرش يفو . ءامسلا عطقم ىلإ نيريس لسرم نيب امف ضرعلا امأو

 دوهيلا جارخإب ي هللا لوسر رمأ :ديبع وبأ لاقو . ةرصبلا نم لحارم سمح ىلع ذختاف ىسوم

 يزلا ءايلا ديدشتو يازلا رسكب :ش ( مهيز يف نيملسملا نع زييمنلاب ةمذلا لهأ ذخؤيو : لاق ) :م

 :م بوكرم عمج :ش ( مهبكارمو ) :مءايلا يف ءايلا تمغدأو « ءاي واولا تبلق يوز هلصأو ةئيهلا

 سنالق نوكي : يخركلا لاقو . ةوسنلق عمج :ش ( مهسنالقو ) :م جرس عمج :ش ( مهجورسو)

 :ش ( «ريغصلا عماحلا» يفو . حالسلاب نولمعب الو ليخلا نوبكري الو ) :م هتبرضم ًالاوط ءاوس لاجرلا

 ظفل هلبق اميف روكذملا نأل « يرودقلا هركذ ال ريسفت هنأ ملعيل «ريغصلا عماجلا» ظفل ركذ اغنإ

ركلا هرسفو « جتسك عمج :ش ( تاجيتسكلا راهظإب ةمذلا لهأ ذخؤيو ) :م يرودقلا
 طيحي ام يخ

 نود هبايث قوف يمذلا هدشي عبصإإلا ردقب ظيلغ طيخ حتسك فسوي يبأ نعو . هطسو ىلع ة دقعلا

 . مسيربإلا نم ةذختملا رانزلا نم هب نيرسام

 | ا و ٠ ملک اعا یہ تاجک ریست یف داسال رخ اقر

 فاكإ عمج فاكلاو ةزمهلا مضب هب :ش ( فكألا ةئيهك يه يتلا جورسلا ىلع بوكر لاو ) :م

 ]۳١١۴[. برعلا ةريزج نم دوهيلا جارخإ يف باب «جارخلا » يف دواد وب (۱)
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 يمذلاو مركي ملسملا نألو . نيملسملا ةفعضل ةنايصو مهيلع راغصلل آراهظإ كلذب نوذخؤي اغنإو
 ةلماعم لماعي هلعلف ةزيم ةمالع نكت مل ولف « قيرطلا هيلع قيضيو مالسلاب ًأدتبي الو « ناهي
 هطسو ىلع هدشي فوصلا نم ًاظيلغ اطيخ نوكت نأ بجي ةمالعلاو . زوجي ال كلذو « نيملسملا
 انئاسن نع مهؤاسن زيمتت نأ بجيو «مالسإلا لهأ قح يف ءافج هنإف مسيربإلا نمو « رانزلا نود
 ةرفغملاب مهل وعدي لئاس اهيلع فقي اليك تامالع مهرود ىلع لعجيو « تامامحلاو تاقرطلا يف

 :م ةنامرلا لثم جرسلا صوبرق ىلع نوكي نأ يهو هرصتخم يف يخركلا لاق ام هريسفتو رسكلاب
 ( نيملسملا ةفعضل ةنايصو مهيلع راغصلل راهظإ ) :م ءايشألا نم ركذ اب يأ :ش ( كلذب نوذخؤي اغإو)

 صقحلاو ةمعنلا باحصأ مهوأر نأب مهيلإ اوليي ال ىتح نيديلا يف ال نيدلا يف ينعي :ش
 .ةعدلاو

 مهزييمت بجو كلذلف < ةمعنو ةحار يف ةمذلا لهأو ةنحمو ةقشم يف نينمؤملا نإ نولوقيو

 هللا يضر - باطخلا نب رمع ناك اذهلو « نولمحتي نوكرتي الو لذلا ىلع لدت راثآو مالعأ الب

 . ةمذلا لهأ اوذخأي نأ هلامع رمأي - هنع

 ادتبي الو ) :م هرفك لجأل :ش ( ناهي يمذلاو ) :م همالسإ لجأل :ش ( مركي ملسملا نألو ) :م

 ولف) :م قيرطلا قيضأ ىلإ قحلي ينعي :ش ( قيرطلا هيلع قيضيو ): م مالسلاب يمذلا يأ :ش ( مالسلاب

 :م يمذلا لعلف يآ :ش ( هلعلف ) :م زييمتلا نم لعافلا مسا ةغيص ىلع :ش ( ةزيمن ةمالع نكت مل

 نوكت نأ بجي ةمالعلاو ‹زوجيال كلذو « نيملسملا ةلماعم ) :م لوهجعملا ةغيص ىلع :ش ( لماعي)

 رانزلا نإف يأ :ش ( ءافج هنإف مسيربإلا نم « رانزلا نود هطسو ىلع هدشي فوصلا نم اًظيلغ اطيخ
 » برعم مسيربإلاو :ش ( مالسإلا لهأ قح يف ) :م ةرشعملا سمخلا كرتو فوحخ يأ «ءافج

 . امهمالك نم سيل اميف طلخت برعلاو

 ةمالعلا نم دلب لك يف يغبني : يشاترمتلا لاقو . نيسلا حتفو ءارلاو ةزمهلا رسكب وه لاقو

 مزال ةصوصخللا ةمالعلا هذه ىلع راصمألا نأ اذهب ملعيو دوصقملا هنأل ‹ هلهأ هفراعتام

 . كلذ ريغو لجالجلاك :ش ( تامامحلاو تاقرطلا يف انئاسن نع مهؤاسن زيمتت نأ بجيو ) :م

 نوكت نم اذكو اًضيأ لاقو . «ريغصلا عماجلا» حرش يف يسخرسلا ةمئألا سمش لاق اذكو

 ال نمم تناك اذإو . تاملسملا نم كلذب زيمتل تالحلا قرف ةمالع ذاختاب رمؤت مهئاسن نم هوري

 مهل وعدي لئاس اهيلع فقي اليك تامالع مهرود ىلع لعجيو ) :م ةمالعلا ىلإ جاتحي ال جرخي

 ىلع ملسملا فوقوو ىلاعت هللا ودعل وعدي ثيح « رمألا سفن يف ملسملا ةناهإ هيف نأل :ش (ةرفغملاب
 . هل وعدي نأ ًالضف ملسملل ةناهإو « لذ رفكلا لهأ باب
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 نإف ‹ نيملسملا عماج يف اولزنيلف ةرورضلل اوبكر اذإو ‹ ةرورضلل الإ اوبكري ال نأ قحألا : اولاق

 دهزلاو ملعلا لهأ هب صتخي سابل نع نوعنميو « تمدقت يتلا ةفصلاب اجرس اوذختا ةرورض همزل

 ةملسمب ىنز وأ -مالسلا هيلع- يبنلا بس وأ املسم لتق وأ ةيزجلا ءادأ نم عنتما نمو . فرشلاو

 لاقو . قاب مازتلالاو  اهؤادأ ال ةيزجلا مازتلا لاتقلا اهب يهنني يتلا ةياغلا نأل ؛ هدهع ضقتني مل

 ‹ هنامأ ضقني املسم ناک ول هنأل ‹ًاضقن نوكي -مالسلا هيلع- يبنلا بس : -هللا همحر-يعفاشلا

 هنع فلخ ةمذلا دقع ذإ هنامأ ضقني اذكف

 ىلإ جورخلاك :ش (ةرورضلل الإ اوبكري ال نأ قحألا) :منإ رخألا انخياشم يأ :ش ( اولاق ) :م

 . برحلا يف مامإلا مهب ناعتسا اذإ اذكو « هيلإ جاتحم عضوم ىلإ ضيرملا باهذو نابهرلا

 يتلا ةفصلاب اجرس اوذختا ةرورض همزل نإف « نيملسملا عماج يف اولزنيلف ةرورضلل اوبكر اذإو ) :م

 ‹ جرسلا ىلع بوكرلا ءاسنلل هركي اذهلو « ةبارقلل جرسلا ذإ « فكألا ةئيهك يهو :ش ( تمدقت

 اذكه :ش ( فرشلاو دهزلاو ملعلا لهأ هب صتخي سابل نع نوعنميو ) :م داهجلا لهأ نم اوسيل نهنأل
 . - هنع هللا يضر - رمع رمأ

 ضقتني مل ةملسمب ىنز وأ -مالسلا هيلع- يبنلا بس وأ اًملسم لتق وأ ةيزجلا ءادأ نم عنتما نمو ) :م

 :م عطقألا حرش يف ركذ اذك < كلذ عيمجب دهعلا ضقني : يعفاشلا باحصأ لاقو :ش ( هدهع

 « قاب ةيزجملا مازتلا ينعي :ش ( قاب مازتلالاو اهؤادأ ال ةيزجلا مازتلا لاتقلا اهب يهتني يتلا ةياغلا نأل)

 هبسل هلتقب یتفآ هنآ ينبجحی ام رثکأو «همالک يفانه يزارتألا لوط دقلو « هدهع ىلع نوکیف

 . ىلاعت هلل هبس نوكو ةا يبنلا

 -مالسلا هيلع- يبنلا بس : - هللا همحر - يعفاشلا لاقو ) :م يعفاشلا باحصأ عم هجولاو

 ناک ول هنأ ریدقت ىلع ينعي :ش ( هنامآ ضقنی اًملسم ناک ول هنال ) :م دهعلل يأ :ش ( اًضقن نوکی

 . هنامأ ضقني ناك -مالسلا هيلع- يبنلا بس ناكو اًملسم

 دقعب هل ناك يذلا هنامأ يأ :ش ( هنامأ ضقني اذكف ) :م - هللا مهمحر - حارشلا هرسف اذك

 لوبقو ةيزجلا لدب نم عنتمااذإ يعفاشلا لاقو . نامألا نع :ش ( هنع فلخ ةمذلا دقع ذإ ) :م ةمذلا

 نعاملسم نتفي وأ « اهحاكنب اهبصغ نإو ةملسم انزب ضقتني الو هدهع ضقتني مالسإلا ماكحأ

 . مالسإلا تاروع ىلع لدي وأ اًنيع رافكلا ىلإ يدؤي وأ قيرطلا عطقب وأ هنيد

 - يبنلا بس يفو انزلا ىلع ةملسملا هاركإب ضقتني : كلام لاقو . دمحأو كلام لاق هبو

 ‹ ال يناثلاو ٠ ضقتني امهدحأ ‹ نالوق يعفاشللو يغبني ال اب ىلاعت هللا ركذ وأ ٠ -مالسلا هيلع

 . نامألا نع يأ . ال زجعل امأو هدهع يف ضاقتنا ةردقلا عم ةيزجلا عانتما زيجولا حرش» يفو
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 الو : لاق . هعفري ال ئراطلاف هعنم ال نراقملا رفكلاو « هنم رفك- مالسلا هيلع- يبنلا بس نأ انلو

 ًابرح اوراص مهنأل «ءاننوبراحيف عضوم ىلع اوبلغي وأ برحلا رادب قحتلي نأ الإ دهعلا ضقني

 ةلزئمب وهف دهعلا يمذلا ضقن اذإو . بارحلا رش عفد وهو ةدئافلا نع ةمذلادقع ىرعيف « انيلع
 هلام نم هلمح ام مکح يف اذكو « تاومألاب قحتلا هنأل « قاحللاب هتومب مكحلا يف هانعم « دترما

 . دترملا فالخب قرتسي ال رسأ ول هنأ الإ

 يأ :ش ( نراقملا رفكلاو ) :م يمذلا نم يأ :ش ( هنم رفك -مالسلا هيلع- يبنلا بس نأ انلو ) :م

 ال ) :م ضراعب ئراطلا رفكلا يأ :ش ( ئراطلاف ) :م نامألا عنمي ال يأ :ش ( هعنمي ال ) :م هب لزتعملا

 . نامألا يأ :ش ( هعفري

 ىلع ) :م ةمذلا لهأ يأ :ش ( اوبلغي وأ برحلا رادب قحتلبي ن أ الإ دهعلا ضقني الو : لاق ) :م

 اذإو ‹ بارحلا رش عفد وهو « ةدئافلا نع ةمذلا دقع ىرعيف « انيلع اًبرح اوراص مهنأل اننوبراحيف ‹ عضوم

 هنال قاحللاب هتومب مکحلا يف هانعم ) :م : هلوقب فنصلملا هنيبو :ش ( دترملا ةلزنمب وهف دهعلا يمذلا ضقن

 هتكرت يف لمعيام برحلا رادب قحل نإو « لتقيال عجرو بات اذإ ىنعمب :ش ( تاومألاب قحتلا
 مث مهرادب هعم تقحل اذإو . نيرادلا نيابتل هنم تناب مالسإلا راد يف ةيمذ ةأرما فلخ نإف .دترملا

 ام دترملاو «قرتسي اهيلع بلغ اذإ مهاردب قحاللا يمذلا نأ الإ « اهقح ىلع امهيف انراد ىلإ داع

 ىلع كلذ عم زوجيو ‹ تقرتسا تبث مث برحلا رادب تقحل اذإف «قرتسي ال انراد يف تماد

 . مالسإلا

 راد ىلإ هلام لمح اذإ دهعلل ضقانلا يمذلا نأ ينعي :ش ( هلام نم هلمح ام مكح يف اذكو ) :م

 :ش (الإ) :م برحلا راد ىلإ هلمح اذإ دترملا لامكب اهيلع اورهظ اذإ نيملسملل اًئيف نوكت برحلا

 ال رسأ ول هنأ) :م دترملا فالخب قرتسي رسأ ول يمذلا نأ الإ يأ « دترملا ةلزنب وهف هلوق نم ىنشتسا

 ‹ دهعلا ضقن يمذ ىلع ةيزجلا عضو زوجي اذكو « هدادرتسا ىلع رصأ نإ لتقي لب :ش ( قرتسي
 . (دترملا فالخب ) :م برحلا رادب قحلو

¥ He 
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 لصف
 يضر- رمع نأل ؛ ةاكزلا نم نيملسملا نم ذخؤي ام فعض مهلاومأ نم ذخؤي بلغت ينب ىراصنو

 الو مهئاسن نم ذخؤيو -مهنع هللا يضر- ةباحصلا نمرضحمب كلذ ىلع مهحلاص -هنع هللا

 نود نهيلع بج ةقدصلاو ‹ ةفعاضملا ةقدصلا ىلع عقو حلصلا نأل « مهنايبص نم ذخؤي

 لوق وهو ءًاضيأ مهئاسن نم ذخؤي ال : -هللا همحر- رفز لاقو . فعاضملا اذكف «نايبصلا

 ةيزج هذه -هنع هللا يضر- رمع لاق ام ىلع ةقيقحلا يف ةيزج هنأل -هللا همحر- يعفاشلا

 ‹ متئش ام اهومسف

 ( لصق ) :م

 نأل ةدح ىلع اذه لصف يف انه ركذو « بلغت ينب ىراصن ماكحأ نايب يف لصف اذه يأ : ش

 ةمجعملا نيغلا نوكسو قوف نم ةانثم ا ءاتلا حتفب بلغت ونبو ىراصنلا رئاس مكحل فلاخم مهمكح

 رداس نب ةعيبر نب دسأ نب ةفيذح نب ىيحي نب ىضوأ نب بيهر نب طساف نب لئاو ماللا رسكو
 اوفنأو اوبأف ةيزجلا لدب ىلإ - هنع هللا يضر - رمع مهاعدف ةينارصنلا ىلإ ةيلهاجلا يأ اوملس

 كرشم نم ذخآ ال لاقف .تاقدصلا ضعب نم مكضعب ذخأيامك انم ذخ « برع نحناولاقو

 مهيوذ ديدش ساب مهل موقلا نإ نينمؤملا ريمأ اي ةعرز نب نامعنلا لاقف مورلاب مهضعب قحلف ةقدص

 ثعبف « ةقدصلا مساب ةيزجملا مهنم ذخو « مهب كيلع كودع نعت الف ةيزحجلا نم نوفنأي برع
 . ءاهقفلا هب لاقو « كلذ ىلع ةباحصلا عمجأف مهيلع فعضو مهبلط يف - هنع هللا يضر -رمع

 - رمع نأل « ةاكزلا نم نيملسملا نم ذخؤي ام فعض مهلاومأ نم ذخؤي بلغت يتب ىراصنو ) :م

 باتك يف اذه مدقت :ش ( - مهنع هللا يضر - ةباحصلا نم رضحمب كلذ ىلع مهحلاص - هنع هللا يضر

 ظفل اذه :ش ( مهنايبص نم ذخؤي الو مهئاسن نم ذخؤيو ) :م ليخلا ةاكز باب رخآ يف ةاكزلا

 ىور «ريغصلا عماجلا» حرش يف ثيللا وبأ هيقفلا لاقو . ةياورلا رهاظ وهو هرصتخم يف يرودقلا
 . ءيش بلغت ينب ءاسن نم ذخؤي ال : لاق هنآ ةفينح يبأ نع دايز نب نسحلا

 نم ذخؤي ال هنأل « سيقأ ةياورلا هذه لاق هنأ ىخركلا نسحلا ىبأ نع ركذو : هيقفلا لاق

 . ةقدصلا ةفعاضم - بلغت - مهئاسن نم ذخؤت ال كلذكف ةيزج ةمذلا لهأ ءاسن

 ( فعاضملا اذكف  نايبصلا نود نهيلع بجت ةقدصلاو « ةفعاضملا ةقدصلا ىلع عقو حلصلا نأل ) :م

 خسنلا ضعب يفو :ش ( اًضيأ مهئاسن نم ذخؤي ال : - هللا همحر - رفز لاقو ): م مهيلع بجت ال :ش

 ( هنأل ) :م يعفاشلا لوق وهو رفز لوق يأ :ش ( - هللا همحر -يعفاشلا لوق وهو ): م مهاوس نم

 ةيزج هذه - هنع هللا يضر - رمع لاق ام ىلع ةقيقحلا يف ةيزج ): م مهنم ذخؤي يمذلا نأل يأ :ش

 . متنأ متئش امبسح اهومسف ةيزج ةفعاضملا ةقدصلا هذه يأ :ش ( متئش ام اهومسف
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 لهأ نم ةأرملاو حلصلاب بجو لام هنأ انلو . ناوسنلا ىلع ةيزج الو ةيزجلا فراصم فرصت اذهلو
 . ةيزحجلاب صتخي ال كلذو « لالا تيب لام هنأل ؛ نيملسملا حلاصم فرصملاو ءاهيلع هلثم بوجو

 جارخو ةيزجلا يأ « جارخلا يبلغتلا ىلوم ىلع عضويو « اهطئارش هيف ىعاري ال هنآ ىرت الا
 ىلوم نإ - مالسلا هيلع- هلوقل فعاضب :-هللا همحر- رفز لاقو . يشرقلا ىلوم ةلزنب ضرألا

 فيفخت اذه نأ انلو . ةقدصلا ةمرح قح يف هب قحلي يمشاهلا ىلوم نأ ىرت الأ ‹ مهنم موقلا

 . ءيش مهنم ذخؤي الف مهنايبص امأو « ةاكزلا باتك يف ليخلا ةاكز باب يف مدقت ًضيأ اذهو

 يف ةيزج اهنوكل يأ :ش (اذهلو ) :مةاكزلاك امهيلع بجي دمحأ دنعو « مهنيناجم اذكو

 بلغت ينب ءاسن نم ءيش ذخؤي الف :ش ( ناوستلا ىلع ةيزج الو « ةيزحلا فراصم فرصت ) :م ةقيقحلا

 . اًضيأ

 ( اهيلع هلثم بوجو لهأ نم ةأرملاو حلصلاب بجو لام ): م مهنم ذوخآملا نأ يأ :ش ( هنأ انلو ) :م

 نم باوج اذه :ش ( نيملسلملا حلاصم فرصملاو ) :م اهيلع بجتف حلصلا لدبب بجو املثم يأ :ش

 ةيزج هنأ ىلع لدي ةيزجلا فرصم هنوك نأ ملسن ال لاقي نأ هريرقت ةيزحلا فراصم فرصت هلوق

 ال ) :م نيملسملا حلاصم فرصم يأ :ش ( كلذو لاملا تيب لام هنأل ) :م نيملسملا حلاصم هفرصم نأل

 برحلا لهآ هلهأامأو « ةيزجلاو نيضرألا جارخ هيف عضوي لب « اهدحو :ش ( ةيزجلاب صتخي
 . اهريغو

 ةيزجلا طئارش يأ :ش ( اهطئارش ) :م اهنم ذوحخأملا يف يأ :ش ( هيف ىعاري ال هنأ ىرت الآ ) :م

 بيبلتلا ذخأو ادعاق ضباقلاو اًمئاق ءاطعإلابو تباثلا نم لوبقلا مدع نم هريغو راقعلا فصوب

 :م هلوقب فنصملا هرسفو ‹ عماجلا لئاسم نم اذه :ش ( جارخلا يبلغتلا ىلوم ىلع عضويو ):م زهلاو

 عضوي يأ :ش ( ضرألا جارخو ) :م هقتعم يبلغتلا ىلومو سأرلا جارخ اهنأل :ش ( ةيزحجلا يأ )

 ذخؤيو ‹ يشرقلا نم جارخلاو ةيزجلا ذخؤي ال :ش ( يشرقلا ىلوم ةلزنب ) :م ضرألا جارخ اهيلع

 . انهاه كلذلف « هالوم نم

 هيلع- هلوقل) :م يبلغتلا ىلوم ىلع فعاضي يأ :ش ( فعاضي : - هللا همحر - رفز لاقو ) :م

 نم باب يف مدقت ثيدحلا اذه :ش ( مهنم موقلا ىلوم نإ ) :م : اب يبنلا لوقل ىأ :ش ( -مالسلا

 نع يورملا وهو هنم هنأل ‹« كلذك هيلعف فيعضتلا هيلع هالوم نأل « رهاظ هب هلالدتسا هجو

 رهاظب هنم هنأل :ش ( ةقدصلا ةمرح قح يف هب قحلي يمشاهلا ىلوم نأ ىرت الأ ) :م اًضيأ يبلغتلا رماع

 . ىبلغتلا ىلوم كلذكف « ثيدحلا

 فصو هيف سيل هنأ ينعي :ش ( فيفخت ) :م ةاكزلا فعاضم ذخأ يأ :ش ( اذه نأ انلو ) :م
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 فالخب « ًاينارصن ناك اذإ ملسملا ىلوم ىلع ةيزجلا عضوت اذهلو هيف لصألاب قحلي ال ىلوملاو
 ىلوم مزلي الو ‹ هقح يف يمشاهلاب ىلوملا قحلأف تاهبشلاب تبلت تامرحلا نأل ةقدصلا ةمرح

 قح يف دجوي ملو عنام ىنغلا اغإو « اهلهأ نم ينغلا نأل « ةقدصلا هيلع مرحت ال ثيح ينغلا

 سانلا خاسوأ نع هتماركو هفرشل نيص هنأل ء ًالصأ ةلصلا هذهل لهأب سيلف يمشاهلا امأ « ىلوملا
 جارخلا نم مامإلا هابج امو : لاق . هالوم هب قحلأف

 ا
 يآ :ش ( اذهلو ) :م فيفختلا يف يأ :ش ( هيف لصألاب قحلب ال ىلوملاو ) :م ةيزجلا فالخب راغصلا

 ( اينارصن ناك اذإ ملسملا ىلوم ىلع ةيزجلا عضوت ) :م فيفختلا يف لصألاب قحلي ال ىلوملا نوكلو

 نع صلختلاب فيفختلا بابسأ ىلع مالسإلا ناك نإو « ةيزجلا كرت يف هالومل قحلي ملو :ش

 . يمشاهلاب اهيف يمشاهلا ىلوم قحل دقو « مامإلاب نيدتلا
 يف اهنأل :ش ( تاهبشلاب تبثت تامرحلا نأل « ةقدصلا ةمرح فالخب ) :م كلذ نأ باوجلا ريرقتو

 «هالومل وه ام قح يف يأ :ش ( هقح يف يمشاهلاب ىلوملا قحلأف ) :م ةقيقحلاب ةقحلم تامرحلا باب

 . تاهبشلاب تبشت تامرحلا نأ يهو « ةروكذملا ةلعلاو ةقدصلا

 :م ينغلا ىلع يأ :ش ( هيلع مرحت ال ثيح ) :م انيلع ينغلا ىلوملا مزلي الو هلوقب باجأف

 ًالماع ناک اذِإ هنآ یرت الأ ‹ ةلمحلا يف ةقدصلا لهأ نم يأ :ش ( اهلهأ نم ينغلا نأل « ةقدصلا)

 . ةاكزلا ذخأ هل زوجي ليبسلا نبا كلذكو « هيفكي ام ةقدصلا نم ىطعي

 هنأل ًالصأ ةلصلا هذهل لهاب سيلف يمشاهلا امآ « ىلوملا قح يف دجوي ملو عنام ىنغلا امنإو ) :م

 ام حاتتفاو اهكرحتل املأ واولا تبلق نوص هلصأو « هناص لوهجم وهو ‹ ظفح يأ :ش ( نيص

 ( هفرشل ) :م ءايلا لجأل ةرسك داصلا ةمض تلدبأ مث « ءاي واولا تبلق نوص نيص لصأو اهلبق

 . هفرش لجأل ېأ :ش

 رمألا ناك اذإف ‹ ا يبنلا ةبارقل ميظعتلا لجأل كلذو :ش ( سانلا خاسوأ نع هتماركو ) :م

 ‹ ثيدحلا نع اباوج ركذي ملو ةبسن هنأل :ش ( هالوم ) :م يمشاهلاب يأ :ش ( هب قحلأف ) :م كلذك

 . صنلا دروم ىلع رصتقاف سايقلا فالخب درو هنأ وهو

 ةبارق لضف راهظإل ناك كلذ نأل « اهريغ ىلإ ةيدعتلا زجي ملف ةصاخ ةقدصلا ةمرح وهو

 سيل يبلغتلا ىلومو هب مهالوم قاحلإ يف -مالسلا هيلع- هللا لوسر
 ۰ ءيش يف كلذ نم

 يضارألا جارخ يأ :ش ( جارخلا نم ): م مامإلا هعمج امو يأ :ش ( مامإلا هابج امو :لاق ) :م
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 دسك نوملسملا حلاصم يف فرصي ةيزجلاو مامإلا ىلإ برحلا لهأ هادهأ امو بلغت ينب لاومأ نمو

 عفديو مهيفكي ام هنم مهؤاملعو مهلامعو نيملسملا ةاضق ىطعيو روسجلاو رطانقلا ءانبو روغثلا

 دعم وهو لاتق ريغ نم نيملسملا ىلإ لصو هنإف « لالا تيب لام هنأل مهيرارذو ةلتاقملا قازرأ هنم

 اوجاتحال مهتيافك اوطعي مل ولف « ءابآلا ىلع يرارذلا ةقفنو ‹ مهتلمع ءالؤهو « نيملسملا حلاصمل

 هنأل ‹ ءاطعلا نم هل ءيش الف ةنسلا فصن يف مهنم تام نمو . لاتقلل نوغرفي ال باستكالا ىلإ

 توم اب طقسيو ضبقلا لبق كلم الف ءاطع يمس اذهلو ءنيدب سيلو ةلص عون

 دسك نيملسملا حلاصم يف فرصي ةيزجلاو مامإلا ىلإ برحلا لهأ هادهأ امو بلغت ينب لاومأ نمو) :م

 وهو ةرطنق عمج :ش ( رطانقلا ءانبو ) :م نادلبلا فاخم عضوم وهو « رخث عمج وهو :ش ( روغثلا

 ةاضق ىطعيو ) :م عفريو عضوي ام وهو « رسج عمج :ش ( روسجلاو ) :م عفريالو هؤانب مكحي ام

 اع عمج ميملا ديدشتو نيعلا مضب :ش ( مهلامعو نيملسملا

 يآ :ش ( مهيفكي ام ) :م ةروكذمل ا ءايشألا نم مامإلا هابج يذلا نم يأ :ش ( هنم مهؤاملعو ) :م

 ةلتاقملا قازرأ ) :م اًضيأ هابج يذلا نم يأ : :ش ( هنم عفديو ) :م ءاملعلاو مهلامعو ةاضقلا يفكي ام

 يرارذل اًقوقوم نکی مل ولف <« مهيلع بجاو مهناصقن نأل « مهيرارذ قازرآو يأ :ش ( مهيرارذو

 ةلتاقملا لاغتشال نيملسملا حلاصم مظعأ نم يذلا داهجلا رمأ لطبلو لاتقلل اوغرفتي مل مهئابآ

 . يرارذلل تاقفنلا باسكأب

 ريغ نم نيملسملا ىلإ لصو هنإف ء لاملا تيب لام ): م مامإلا هابج يذلا نأل يآ :ش ( هنأل ) :م

 ةاضقلا يأ :ش ( مهتلمع ءالؤهو « نيملسملا حلاصمل دعم ) :م هابج يذلا لاملا يأ :ش ( وهو « لاتق

 م هتيافك اوطعي مل ولف « ءابآلا ىلع يرارذلا ةقفنو ) :م لماع عمج وهو مهتلمع ءاملعلاو مهلامعو

 . نآلا هانحرش دقو :ش ( لاتقلل نوغرفي ال باستكالا ىلإ اوجاتحال

 :ش ( ءاطعلا نم هل ءيش الف ةنسلا فصن يف ) :م نيروكذم ا نم يآ :ش ( مهنم تام نمو ) :م

 اذهلو ‹ نيدب سيلو ةلص عون هنأل ) :م نيدلا رمأب ماق نم لكلو ناويدلا يف ءارقلل بتكي ام وهو

 يف تام ول هنأل ةنسلا فصن ةلأسملا عضو اغإو :ش ( تواب طقسيو ضبقلا لبق كلم الف ءاطع يمس

 هبيرق ىلإ فرصلا بحتسيو <« هءانغ ىفاو دق هنأل « هبيرق ىلإ كلذ فرص بحتسي ةنسلا رخآ

 يف اا ولو « ىلطعي ةنسلا رخ يف انعم يف نمو يضاقلا قزر لبق مئالولا ىلإ برقأ نوكيل

 ال ةأرملا ةقفن سايق ىلع ليقو « ةنسلا نم يقب ام در بجي ليق اهفصن لبق تام وأ لزع مث اهلوأ

 . ج

 جوزتلا لبق تامف اهيضرتسي هتقفن اهل لجع ول اذك « يقابلا در يلإ بحأو دمحم لاقو
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 . ملعأ هللاو « ىتفملاو سردملاو ىضاقلا لثم اننامز يف ءاطعلا لهأو
 س س

 « ةبهلا يف عوجرلاك توملاب دادرتسالا عطقيف هجو نم ةلص اهنأ امهدنعو « دوصقملا لوصح مدعل
 « يتفملاو سردملاو يضاقلا لثم اننامز يف ءاطعلا لهأو ) :م . يشاترمتلاو ناخ يضاق عماج يف هركذ

 مالسإلا يف هب نم برض هل ناک نم لکل یطعی ناک ءادتبالا يف هنال كلذ لاق اغنإ :ش ( ملعأ هللاو
 . راصنألاو نيرجاهملا دالوأو ةَ يبنلا جاوزأك
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 نیدترملا ماکحا باب
 ةهبش هل تناك نإف مالسإلا هيلع ضرع -هللاب ذايعلاو- مالسإلا نع ملسملا دترا اذإو : لاق

 ام ىلع ضرعلا نأ الإ نيرمألا نسحاأب هرش عفد هيفو « حازتف ةهبش هترتعا هاسع هنأل « هنع تفشك
 يفو . لتق الإو ملسأ نإف « مايأ ةثالث سبحيو : لاق . هتغلب ةوعدلا نأل « بجاو ريغ اولاق

 لوألا ليوأتو < ًادبع وأ ناك ارح لتق ىب نإف « مالسإلا هيلع ضرعي دترملا :اريغصلا عماجلا»

 ( نيدترملا ماكحأ باب ) :م

 نايب يف عرش يلصألا رفكلا ماكحأ نايب نم غرف الو -ىلاعت هللاب ذايعلاو- رفكلا ىلإ مالسإللا نيد

 . يلصألا دوجو دعب وه اغإ ئراطلا نأل « ئراطلا رفكلا ماكحأ

 رشكأ يفو :ش ( مالسإلا هيلع ضرع -هللاب ذايعلاو- مالسإلا نع ملسملا دترا اذإو : لاق )م

 :ش (هنع تفشك ةهبش هل تناك نإف ): م مالسإلا هيلع ضرع مالسإلا نع ملسملا دترا اذإو خسنلا

 يرودقلا خسن ضعب يفو
 . هل تفشک

 صضعب يفو :ش ( ةهبش هترتعا ) :م هلعل يأ :ش ( هاسع ) :م دترا يذلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م

 ‹ ةحازإلا نم لازت يأ « :ش (حازتف) :م حابأ اذإ ئ نعم هارعأ هارع لاقي « ةهبش هل تضرتعا خسنلا

 . دترا يذلا نع يأ هنع حازتف : خسنلا ضعب يفو

ترملا رش عفد يآ :ش ( هرش عفد ): م مالسإلا ضرع يفو يأ :ش ( هيفو ) :م
 نسحاب ) :م د

 نآ ريغ يأ :ش ( ضرملا نا الإ ): م مالسإلا امهنسحأو لتقلاو مالسإلا امهب دارأ :ش (نيرمألا

 . هيلع مالس إلا ضرع

 ‹ رذع هنأل يأ :ش ( هتغلب ةوعدلا نأل « بجاو ريغ ) :م خياشملا يأ :ش ( اولاق ام ىلع ) :م

 ءاجر نأل ‹ نيدترملا ىلع مالسإلا ضرع بحتسيو حاضيإلا يفو . بحتسم ضرعلا نكلو

 . ءيجي ام ىلع تبث مالسإلا ىلإ هدوع

 ملسي مل نإو يأ :ش ( لتق الإو ) :م تمعنو اهبف :ش ( ملسأ نإف مايأ ةثالث سبحيو : لاق ) :م

 دترملا ؛ريغصلا عماجلا» يفو ) :م هايإ فنصملا حرش عم يرودقلا مالك انه اه ىلإ لتق مايأ ةثالث دعب

 ارح) :م لتقي نأ دتري ملسملا يف : هحرش يف هركذو « هناكم :ش ( لتق یبآ ناف مالسإلا هيلع ضرعي

 الف « ةفرعملا دعب دترا دق هنأل « لهمتن نأ ىلإ رخؤي الو : مالسإلا رخف لاقو :ش ( دبع وأ ناك

 . مايأ ةثالث هلوق وهو :ش ( لوألا ليوأتو ) :م هل وفع
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 - فسوي يبأو ةفينح يبأ نعو « راذعإلا ءاليإل تبرض ةدم اهنأل مايأ ةئالث لهميف لهمتسي هنأ

 - يعفاشلا نعو . بلطي مل وأ كلذ بلط مايا ةثالث هلجؤي نأ بحتسي هنآ -هللا امهمحر
 ملسلملا دادترا نأل « كلذ لبق هلتقي نآ هل لحي الو « مايأ ةئالث هلجؤي نأ مامإلا ىلع نأ -هللا همحر
 اولتقاف) : ىلاعت هلوق انلو . ةثالثلاب هانردقف « لمأتلا هنكمب ةدم نم دب الف ًارهاظ ةهبش نع نوكي

 هولتقاف هنيد لدب نم :مالسلا هيلع هلوق اذكو « لاهمإلا ديق ريغ نم (نيك رشم ا
 ا

 بلط وهو < لاهمتسالا نم مولعملا ةغيص ىلع :ش ( لهمتسي ) :م دترملا نأ يأ :ش ( هنأ ) :م

 ةثالث) :م لاهمإلا نم لوهجملا ةغيص ىلع :ش ( لهميف ) :م ةلهملا بلط اذإ هنأ هانعم لصاح . ةلهملا
 . ةزمهلا رسكب :ش ( راذعإلا ءالیإل تبرض ةدم اهنأل مايأ

 ةلهملا بلطي مل نإو حلاصلا دبعلاو « ىسوم ةصق رايخ طرش ىفامك راذعألا رايتخال يأ

 . ةوعدلا هتغلب رفاك

 هنأل ءهيف لتقلل لخدم ال اميف يأرلاب مكحلا بصن مايأ ةثالثب انه اه ةدملا ريدقت ليق نإف
 عيبلا رايخ يف صنلا دورو نأل « صنلا ةلالدب مكحلا تابثإ ليبق نم اذه نأب : بيجأ . ريداقملا
 . لمأتلل اًضيأ انه اه ريدقتلاو . لمأتلل ناك كانه مايأ ةثالثب ريدقتلا نأل هيف دروو « ماي ةئالثب

 ( كلذ بلط مايأ ةثالث هلجؤي نأ بحتسي هنأ - هللا امهمحر - فسوي يبأو ةفينح يبأ نعو ) :م

 هنكمي ةدم نم دبالف ارهاظ ةهبش نع نوكي ملسملا دادترا نأل « كلذ لبق هلتقي نأ هل لحي الو ماي ةثالث

 . ( ةثالثلاب هانردقف « لمأتلا

 ٠ لوق يف يعفاشلاو دمحأو كلامو اندنع مايأ ةثالث هابتشالا ةدمو : يكاكلا لاقو :ش

 « هولتقاف هنید لدب نم » : -مالسلا هيلع- هلوقل لتق الإو لاحلا يف بات نإ هيلوق حصأ يفو

 ام باتتسي يروثلا لاقو . ًارهش باتتسي - هنع هللا يضر - يلع نعو . رذنملا نبا رايتخا وهو

 ةنسلل فلاخم وهو « ادبآ لتقي ال نأ يضتقياذهو ءادبأ باتتسي ىعخنلا لاقو . هدوع یجر

 نم» -مالسلا هيلع- هلوق اذكو « لاهمإلا ديق ريغ نم € نيكرشمل ا اولتقاف * : ىلاعت هلوق انلو ) :م

 نع يورف - مهنع هللا يضر - ةباحصلا نم ةعامج نع يور ثيدحلا اذه :ش ( « هولتقاف هنید لدب

 هنيد لدب نم هيفو نيدترملا ةباتتسا ثيدح يف يراخبلا هجرخأ - امهنع هللا يضر - سابع نبا
 . هولتقاف
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 بجاولاريخأت زوجي ال هنأل اذهو « لاهمتسا ريغ نم لاحلل لتقيف ةوعدلا هتغلب يبرح رفاك هنألو

 اهلك نايدألا نعأربتي نأ هتبوت ةيفيكو . لئالدلا قالطإل دبعلاو رحلا نيب قرف الو . موهوم رمأل

 . هل نيد ال هنأل ‹ مالسإلا ىوس

 لدب نم» : ةَ هللا لوسر لاق : لاق ريبكلا يف يناربطلا هجرخأ ةديح نب ةيواعم نع يورو

 - اهنع هللا يضر - ةشئاع نع يورو .” همالسإ دعب رفكلا نع هتبوت لبقت ال نأ « هولتقاف هنيد
 .ءاوس هوحن اعوفرم اهنع طسوألا همجعم يف يناربطلا هجرخأ

 :ش ( لاهمتسا ريغ نم لاحلل لتقيف ةوعدلا هتغلب يبرح رفاك ) :م دترملا نألو يأ :ش ( هنألو ) :م

 ناكف نامألا بلط امو < ةيزجلا لبقي ال ذإ « نمأتسم الو يمذب سيل هنأل « يبرح رفاك لاق اغإ

 لهمتسا اذإ الإ «لتقيف مالسإلا لهأل اًبراحم راص ةدرلا سفنب هنألو . صنلا قالطإل لتقيف اًيبرح

 . رمامك مايأ ةثالث لهميف

 ىلإ داعو دترملا بانأف «سبحلل دادترالا» باتك نع «سانجألا» باتك يف يقطانلا لقنو

 هلجأ ليجأتلا مامإلا نم بلط ةرم لك يفو تارم ثالث كلذ لعف ىتح رفكلا ىلإ داع مث مالسإلا

 . لتق الإو ملسأ نإف «هلجؤي ال هنإف ليجأتلا بلط مث اًعبار رفكلا ىلإ داع نإف < ماي ةثالث مامإلا

 ةثالث دعب مامإلا هب يتأي مالسإلا نع اًضيأ عجر نإف :«هرصتخم يف يخركلا لاقو

 مث «دح ا هب غلبي الو اعیجو اًبرض هبرض بات وه ناو هلجؤي الو هلتق تبثی مل ناف . اًضیأ تاباتتسا

 دق ناسنإ لاح هلاح نم ىريو « ةبوتلا عوشخ هيلع ىري ىتح نجسلا نم هجرخي الو هسبحي
 ماد ام ادبأ كلذ لثم هب لعف هلیبس یلحخ امدعب داع نإف . هليبس ىلخ كلذ لعف اذإف « صلخأ

 . ملسي نأ ىبأي نأ الإ لتقي الو مالسإلا ىلإ عجري

 يلع نع يورو . ادبأ باتتسي دترملا نأ اًعيمج انباحصأ لوق اذه : يخركلا نسحلا وبأ لاقو

 تباثب سيلو يبسلا قحتسم هنأل < ةثلاثلا ةرملا دعب ةبوت لبقت ال هنأ - امهنع هللا يضر - رمع نباو

 ريخأت زوجي ال ) :م لاتقلا نأل يأ :ش ( هنأل) :م لاهمإ ريغ نم لاحلل هلتق يأ :ش ( اذهو) م.

 ال يأ :ش ( دبعلاو رحلا نيب قرف الو) :م دترملا مالسإ وهو :ش ( موهوم رماأل) :م لتقلا وهو ( بجاولا

 : ىلاعت هلوق وه :ش ( لئالدلا قالطإل): م مالسإلا ىبأ اذإ اًدبع وأ ارح نوكي نأ دترملا لتق يف قرف

 رح لا نیب لصف ريغ نم امهریغو ٩ هولتقاف هنید لدب نم » : مالسلا هيلع هلوقو ( نيكرشملا اولتقاف #

 نيد ال هنأل مالسإلا ىوس اهلك نايدألا نع آربتي نأ) :م دترملا ةبوت يأ :ش ( هتبوت ةيفيكو) :م . دبعلاو

 هل سيل نکلو ‹ كلذ نعأربي نأ هيلع بجوي ةينارصنلاو ةيدوهيلاك نيد هل ناك ول ينعي :ش (هل

 . نيتداهشلاب يتأي نأ دعب مالسإلا نيد یوس اهلك نايدألا نع أربي اذه لجألف نيد

 )١( دئاوزلا عمجم . فيعض وهو يلذهلا ركب وبأ : هيفو طسوألا يف يناربطلا هاور : يمثيهلا لاق ]٦/ ۲٠١[.
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 هرك هيلع مالسإلا ضرع لبق لتاق هلتق نإف : لاق . دوصقملا لوصحل هافك هيلإ لقتنا امع أربت ولو
 حيبم رفكلا نأل « نامضلا ءافتناو ‹ بحتسملا كرت انه اه ةيهاركلا ىنعمو . لتاقلا ىلع ءيش الو

 .لتقت الف ةدترملا امأو . بجاو ريغ ةوعدلا غولب دعب ضرعلاو لتقلل

 نأ دهشأ :لوقي : لاقف باتتسي فيك دترملا نع فسوي وبأ لئس : يواحطلا حرش يف لاق
 هلإ ال نأ دهشأو لحتنا يذلا نم هلا دنع نم نم ءاج اجب رقيو . هلوسرو هدبعادمحم هللا الإ هلإ ال
 نم يأ « هنم ءيرب انأو طق نيدلا اذه يف لخدأ ملو : لاقو هلوسرو هدبعادمحم نأو هللا الإ

 . اًضيأ ةبوت يهف هيلإ دترا يذلا

 مالسإ : يواحطلا حرش يف لاقو « فسوي يبأ نع يخركلا نسحلا وبأ خيشلا لقن اذك
 نإو « ةينارصنلا نم أربيو ءهلوسرو هدبعادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ : لوقي نأ ينارصنلا

 . ةيدوهيلا نم أربي ايدوهي ناك

 دمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ : لاق اذإ امأو . اهيلع فقوت ةلم لك ناك اذإ كلذكو
 لوسراولاق اورسف اذإ مهنأ الإ اذه نولوقي مهنأل « مسالا اذهب املسم نوكي ال هنإف هلوسرو هدبع
 . مالسإلا لهأ ينارهظ نيب يمذلاو ىراصنلاو دوهيلا يف اذه  مكيلإ هللا

 هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ : لاقف نيملسملا نم لجر هيلع لمحو برحلا راد يف ناك اذإ امأو
 : لاق وأ هللا لوسر دمحم لاق وأ «مالسإلا ليلد اذهف « هلوسرو هدبع دمحم نأ دهشأو

 هرکذ « همالسإ لیلد اذهف «مالسلا هيلع دمحم نيد يف تلخد : لاق وأ « مالسإلا راد يف تلخد

 . دترملا باتك يف

 اذإ هيلع ناك ام دعب دترملل ةملسم هنأل :ش (دوصقملا لوصحل هافك هيلإ لقتنا امع ربت ولو) :م
 . ةثالثلا ةمئألا تلاق هبو بحتسم روشنلاو ثعبلاب رارقإلاو دوصقملا لصح هيلإ لقتنا امع ًأربت

 (لتاقلا ىلع ءيش الو « هرك هيلع مالسإلا ضرع لبق لتاق هلق نإف) :م يرودقلا يأ :ش (لاق) :م
 :م حيبملا دوجول هلتاق ىلع نامضلا بجي ملف « رفكلا درجمل صوصنلاب هيلع بجو لتقلا نأل :ش
 . بحتسملا ضرغلا تيوفت لتقلا يف نأل :ش ( بحتسملا كرت انهاه ةيهاركلا ىنعمو)

 ضرعلاو لتقلل حيبم رفكلا نأل نامضلا ءافتناو) :م هلتق مرحي ضرعلا بوجوب لاق نم دنعو
 لب «هيلع ضرعلا ديدجت بجي ال ةوعدلا هغلب اذإ رفاكلا نأل :ش ( بجاو ريغ ةوعدلا غولب دعب

 . انه اذکف « بحتسي

 ءاوس ملست ىتح نكلو :ش ( لتقت الف ةدترملا امأو) :م ضرعلا هلتق لحم بابحتسالا ةدئافو

 . ءيش هيلع بجي مل لتاق اهلتق ولو « ةمأ وأ ةرح تناك
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 ةيانج اهنإ ثيح نم لتقلل ةحيبم لجرلا ةدر نألو « انيور امل لتقت :-هللا همحر- يعفاشلا لاقو

 - يبنلا نأ انلو . اهبجوم يف اهكراشتف اهيف اهكراشت ةأرملا ةدرو « ةظلغم ةبوقع اهب طانتف ةظلغم

 ¢ ءاسنلا لتق نع ىهن- مالسلا هيلع

| 
 يرهزلاو ثيللا وبأو دمحأو كلام لاق هبو :ش (لتقت : - هللا همحر-يعفاشلا لاقو) :م

 :م ثيللا وبآ هركذ الو فسوي يبأ لوق وهو . قاحسإو دامحو لوحكمو يعازوألاو يعخنلاو

 . ءاسنلاو لاجرلا معت نمو « هولتقاف هنيد لدب نم » : مالسلا هيلع هلوق وهو :ش ( انيور امل)

 تبات نإف « باتتست نأ مالسلا هيلع رمأف تدترا ناورم اهل لاقي ةأرما نأ ينطقرادلا ىورو

 :م اهب قلعتي يأ :ش ( اهب طانتف ةظلغم ةيانج اهنإ ثيح نم لتقلل ةحيبم لجرلا ةدر نألو) :م تلتق الإو

 هذه يف لجرلا ةدر كراشت يأ :ش ( اهيف اهكراشت ةأرملا ةدرو) :م لتقلا وهو :ش ( ةظلغم ةبوقع)

 يف كارتشالا بجوم ةلعلا يف كارتشالا نأل ‹ لتقلا وهو :ش ( اهبجوم يف اهكراشتف) :م ةبوقعلا

 تاهبشلاب ئردني ام تابثإ هنأل ءرظن هيفو «ةقرسلاو « رمخلا برشو <« انزلاك راصف « لولعملا

 . يأرلاب
 عفان نع ةجام نبا الإ ةعامجلا ىورو :ش ( ءاسنلا لتق نع ىهن مالسلا هيلع يبنلا نأ انلو) :م

 . نايبصلاو ءاسنلا لتق نع ىهنف ةي هللا لوسر يزاغم ضعب يف تدجو ةأرما نأ رمع نبا نع

 ًالفط الو اًيناف اخيش اولتقت ال هللا لوسر ةلم ىلعو هللا مساب اوقلطنا» : لاق وك هللا لوسر نأ كلام

 ىلوألا قيرطب ئراطلابف يلصألا رفكلاب لتقي مل اذإف «ثيدحلا . . . “ةأرما الو اريغص الو

 . يبصلاك

 مصاع نع ريعش لاقع انثدح يرزجلا ىسيع نب هللا دبع نع ٠ هننس » يف ينطقرادلا ىورو

 لاق « "« تدترا اذإ ةأرملا لتقتال » : ا هللا لوسر لاق : لاق سابع نبا نع ةعيبر يبأ نع

 . ديب يبنلا نع حصي ال اذه« هريغو لاقع ىلع ثيدحلا عضي باذك اذه هللا دبعو : ينطقرادلا

 نم هنيد لدب نم نأل ءرهاظلا كورتم ماع هنأ يعفاشلا هب حضتا يذلا ثيدحلا نع باوجلاو

 دوجو عم لتقيال مالسإلا ىلإ رفكلا نم وأ ةيدوهيلا ىلإ ةينارصنلا نم وأ ةينارصنلا ىلإ ةيدوهيلا

 . نيثيدحلا نيب اًقيفوت دترملا لجرلا ىلع ليدبتلا

 نبا لاق رزفلا نب دلاخو : ةيارلا بصن بحاص لاق ]۲٠۱٤[ ءاسنلا لتق يف باب ( يزاغملا ) باتك يف دواد وبأ (۱)

 ]۱٠۸۲[. يزوجلا نبا ءافعض يف هتمجرت عجار . كاذب سيل : نیعم

 ]۲٠۸۷[. يزوجلا نبا ءافعض يف هللا دبع ةمجرت عجارو « ٠٠١( /۳) دودحلا يف ينطقرادلا (۲)
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 اعفد هنع لدع اغنإو ءءالتبالا ىنعمب لخي اهليجعت ذإ « ةرخآلا راد ىلإ ةيزجألا ريخأت لصألا نألو
 لاجرلا فالخب . ةينبلا ةيحالص مدعل ءاسنلا نم كلذ هجوتي الو ‹ بارحلا وهو زجان رشل
 ىلاعت هللا قح ءافيإ نع تعنتما اهنأل ملست ىتح سبحت نكلو : لاق . ةيلصألاك ةدترملا تراصف

 ةأرملا ربجتو : «ريغصلا عماجلا» يفو . دابعلا قوقح يف امك سبح اب هئافيإ ىلع ربجتف « رارقإلا دعب
 نم هيف امل ىلوملا نم انركذ املف ربجلا امأ . اهالوم اهربجي ةمألاو « ةمآ وأ تناك ةرح مالسإلا ىلع

 ‹ نيقحلا نيب عمجلا

 نم وه يذلا :ش (ءالتبالا ىنعمب لخي اهليجعت ذإ « ةرخآلا راد ىلإ ةيزجألا ريخأت لصألا نألو) :م
 هيفو «نيروحملاك ىنعملا يف اوراصف « هقوحل نماًقوخ نوعنتي سانلا نأل « هملع راهظإ هللا
 وهو) :م عقاو يأ :ش (زجان رشل اعفد) :م لصألا اذه نع يأ :ش (هنع لدع امنإو): م مالسإلاب لالخإ
 . لخادتي يأ « ازجانم ازجان : لاقي :ش ( بارحلا

 ريغ نهتينب ينعي :ش ( ةينبلا ةيحالص مدعل ءاسنلا نم) :م برحلا يأ :ش ( كلذ هجوتي الو) م
 . كلذل ةحلاص

 ال ةيلصألا ةرفاكلاو ةيلصألا ةرفاكلاك :ش ( ةيلصألاك ةدترملا تراصف « لاجرلا فالخب) :م
 . ةدترملااذكف «لتقت

 درجمل اهلتقي مل مالسلا هيلع هنإ ليق دقف ةدترم لتق ةي يبنلا نإ ليق ام : لمكألا لاقو
 مهضرحت يهو انبا نوثالث اهل ناكو « ةي هللا لوسر وجهت ةرعاش ةخاش تناك اهنأل لب ةدرلا
 . اهلتقب رمأف ةي هللا لوسر لاتق ىلع

 ىلع ربجتف رارقإلا دعب ىلاعت هللا قح ءافيإ نع تعنتما اهنأل  ملست ىتح سبحت نكلو : لاق) :م
 ام ءافيإل سبحت ثيح :ش (دابعلا قوقح يف امك سبح اب) :م ىلاعت هللا قح ءافيإ يأ :ش ( هئافیإ

 . قحلا نم اهيلع

 رحلا ركذ ىلع اهلامتشال «ريغصلا عماجل ا»ةياور داعأ انإ :ش (« ريغصلا عماجلا »يفو) :م
 املف ربجلا امأ ءاهالوم اهربجي ةمألاو « ةمأ وأ تناك ةرح مالسإلا ىلع ةأرملا ربجتو) :م ةمألاو ةرحلاو
 نم رابجإلا امأو يأ :ش ( ىلوملا نم) :م رارقإلا دعب هللا قح ءافيإ نع تعنتما هنأ ينعي :ش ( انركذ
 دبعلا قحو مالسإلا ىلع ربجلا وهو ىلاعت هللا قح يأ :ش ( نيقحلا نوب عمحجلا نم هيف امل) :م ىلوملا
 . مادختسالا وهو

 اهعفدامهتمدخ ىلإ ىلوملا جاتحا نإ : - هنع هللا يضر- ةفينح وبأ لاق“ حاضيإلا» يفو
 اًطاوسأ اهبرضيو اهددهي مايأ لك يضاقلا اهيلإ لسرأو مالسإلا ىلإ اهربجي نأ هرمأو هيلإ يضاقلا
 سبحلا نأل « ال مأ بلط ىنغتسا وأ جاتحا ىلوملا ىلإ اهعفدي هنأ حيحصلاو . ملست وأ تومت ىتح
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 هلاومأ نع دترملا كلم لوزيو : لاق . مالسإلا ىلع لمحا يف ةغلابم مايأ لك يف برضت :یوریو

 -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع اذه اولاق . اهلاح ىلإ تداع ملسأ نإف « ىعارم الاوز هتدرب

 مجرلاب هيلع موكحملاك هكلم يقب لتقي نأ ىلإف جاتحم فلكم هنأل « هكلم لوزي ال امهدنعو
 اذهو بارحل اب الإ لتق الو . لتقي یتح انیدیآ تحت روهقم يبرح هنآ هلو . صاصقلاو

 . ىلوملا ىلإ اذو « اهيف فرصت

 نود ةمألا هيلإ هتعفد فيكف « اعيمج ةمألاو دبعلا يف مادختسالا قح ىلوملل : ليق نإف

 .دبعلا

 . ىلوملا ىلإ عفدلا يف ةدئاف الف لتقي ىبأ ا ذإ دبعلا نأب : بيجا

 ةدترملا نأ نسحلا نعو :ش (مالسإلا ىلع لمحل ا يف ةغلابم مايأ لك يف برضت : ىوريو) :م

 . ملست وأ تومت ىتح اًطوس نيثالثو ةعست موي لك برضت

 :م هتدر ببسب يأ :ش ( هتدرب هلاومأ نع دترملا كلم لوزيو) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق) :م

 كلامو حصألا يف يعفاشلا لاق هبو . هلاح نيبتي ىتح اًقوقوم اًظوفحم يأ :ش (ىعارم الاوز)
 ىقبت يأ :ش ( اهلاح ىلإ) :م هلاومأ يأ :ش ( تداع ملسأ نإف) :م هلوق يف هنايبو « ةياور يف دمحأو

 لاوزلا نم يرودقلا هركذ يذلا يأ :ش (اذه) :م خياشملا يأ :ش (اولاق) :م تناک امک هلاکلم
 . -هنع هللا يضر- ةفينح يبأ لوق يعارملا

 يآ :ش ( امهدنعو) :م حصألا وهو :ش ( - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع) :م خسنلا ضعب يفو

 دمحأو ينزملا هراتخاو « هلوق يف يعفاشلا لاق هبو :ش ( هکلم لوزی ال) :م دمحمو فسوی يب دنع

 فلكم هنأل) :م ةدرلا درجمب لوزي ال هنأ ىلع ملعلا لهآ رثكأو رذنملا نبا لاق هبو « ةياورلا رهاظ يف

 يف ال همد ةحابإ يف ةدرلا رثأو فلكتلا ةماقإ نم نكمتي الو :ش ( هكلم يقب لتقي نأ ىلإف جاتحم

 ( صاصقلاو مجرلاب هيلع موكحملاك) :م هلوق ىنعم وهو مجرلاو دوقلاب هيلع يضقملاك هكلم لاوز
 . همد ةحابإب لوزي ال هکلم ناف :ش

 هنوك امأ :ش ( روهقم يبرح) :م دترملا نأ يأ :ش ( هنأ) :م ةفينح يبألو يأ :ش (هلو) :م

 هنألف اروهقم هنوک امأو . نمأتسم رغ رفاک هنأل « كلذك يبرحلاو نمأتسم ريغ رفاك هنألف ءایبرح
 نإ كلذلو « لتقلا قحتسي ىتح ةدرلاب هسفن ةمصع تلاز دقو :ش ( لتقي ىتح انيديأ تحت) :م
 نأل «بارحلل اًمزلتسم انه لتقلا ناكف :ش ( بارح اب الإ لتق الو) :م هل اعبت هسفن ةمصع تلاز

 موزللا ققحت دقو « ينافلا خيشلاو دعقملاو ىمعألا لتقي ال اذهلو « هل حيبم سيل رفكلا سفن

 اًيرح هنوک يأ :ش ( الهو) اًيبرح هنوک وهو همزال نم دبالف لتقی نم : هنوک وهو «قافتالاب
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 انفقوتف هيلإ هدوع ىجريو « هيلع رابجإلاب مالسإلا ىلإ وعدم هنآ ريغ « هتيكلامو هكلم لاوز بجوي
 لزی مل ناك راصو « مكحلا اذه قح يف نكي مل نأك ضراعلا اذه لعج ملسأ نإف « هرمأ يف

 رقتسا هقاحلب مكحو برحلا رادب قحل وأ هتدر ىلع لتق وأ تام نإو . ببسلا لمعي ملو ًاملسم

 لاح يف هبستکا ام لقتنا هتدر ىلع لتق وأ تام نإو : لاق . هکلم لازو هلمع ببسلا لمعیف هرفک

 -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع اذهو «ائيف هتدر لاح يف هبستكا ام ناكو نيملسملا هتثرو ىلإ همالسإ

 روهقملا نأل «هكلم : هلوق ىلع اقطع رجل اب :ش ( هتيکلامو هکلم لاوز بجوی) :م انيديأ تحت ار وهقم

 عافترا نأل <« كلملا عافترا مزلتسم اهعافتراو هتيكلام تعفترا ًاروهقم ناك اذإف « ةيكولمملا ةرامأ هب

 . لاحب كلم ا ءاقب عم ةيكلاملا

 يأ :ش (هيلإ هدوع یجریو هيلع رابجإلاب مالسإلا ىلإ وعدم) :م دترملا نأ يأ :ش ( هنأ ريغ) :م

 ام ءادأ نم هنم نكمت ام ىلإ جاتحي فلكم يح هنأل ‹ ةيكلاملا ءاقب بجوم كلذو ‹ مالسإلا ىلع

 انلقف :ش ( هرمآ يف انفقوتف) :م لوزي ال يناثلا ىلإ رظنلابو لوزي لوألا ىلإ رظنلابف « هب فلكتي

 هكلم ءاقب قح يف يأ :ش ( مكحلا اذه قح يف نكي مل نأك ضراملا اذه لعج ملسأ نإف) :م

 ديدجت بوجو نعو هتآرما ةنونيب نعو هيلع ربج نع مكحلا اذه قح يف هلوقب زرتحاو ‹ هلام ىلع

 ملو اًملسم لزب مل ناك راصو): م ماكحألا هذه يف نكت مل هنأك لعجت ال هتدر نأل ‹ ةداهشلا ةملك

 دادترالا وهو هلكنو دترملا ببس يأ :ش (ببسلا) :م لوهجملا ةغيص ىلع :ش ( لمعي

 رقتسا) :م برحلا رادب :ش ( هقاحلب مكحو برهما رادب قحل وأ هتدر ىلع لتق وأ تام نإو) :م

 رايخلا طرشب عيبلا يفامك « ةدرلا تقو ىلإ أدتبم :ش ( هكلم لازو هلمع ببسلا لمعيف هرفك

 لاح يف هبستكا ام لقتنا هتدر ىلع لتق وأ تام نإو) :م : يرودقلا يأ :ش (لاق) :م . يرتشملل

 رادب قحل وأ هتدر ىلع لتق وأ تام نإو : لاق ولف : يزارتألا لاقو :ش ( نيملسملا هتثرو ىلإ همالسإ

 . یهتنا ‹ هتوم لثم قاحللاب مكاحلا مكح نأل « ىلوأ ناک هقاحلب مکحف « برحل ا

 . راركت هنإ ليق « هلبق هركذ ام ةيافك ال انه اذكه لقي مل : تلق

 :ش ( ايف هتدر لاح يف هبستكا ام ناكو) :م يرودقلا ظفل يناثلاو « هظفل لوألا نأل «ال :تلق

 اذك « نسحلاو رفز لاق هبو :ش ( - هللا همحر - ةفينح يبآ دنع) :م روكذملا يأ :ش (اذهو) م

 . يخركلا هركذ

V4 



 - يعفاشلا لاقو .هتثرول امهالك : -هللا همحر-دمحمو -هللا همحر- فسوي وبأ لاقو

 هل نامآ ال يبرح لام وه مث « رفاكلا ثري ال ملسملاو «آرفاك تام هنأل ءيف امهالك : -هللا همحر

 «هتثرو ىلإ هتومب لقتنيف «هانيب ام ىلع قاب ةدرلا دعب نيبسكلا يف هكلم نأ امهلو . ًائيف نوكيف
 يبألو . ملسملا نم ملسملا ثيروت نوكيف توىملا ببس ةدرلا ذإ « هتدر ليبق ام ىلإ دنتسيو
 دانتسالا نكمي الو . ةدرلا لبق هدوجول مالسإلا بسك يف دانتسالا نكمي هنأ : -هللا همحر-ةفينح

 يقبو « ةدرلا ةلاح هل اثراو ناك نم هثري امنإ مث « هدوجو هطرش نمو « اهلبق همدعل ةدرلا بسك يف
 ناک نم هلری هنآ هنعو .دانتسالل ًارابتعا -هللا همحر- ةفينح يبآ نع ةياور يف هوم تقو ىلإ ًاثراو

 تقو هل اثراو

 اًعيمج نابسکلا ينعي :ش ( امهالک - هللا همحر - دمحمو « = هللا همحر - فسوي وبآ لاقو) :م
 تام هنأل) :مدمحأو كلام لاق هبو :ش ( ءيف امهالك : - هللا همحر - يعفاشلا لاقو . هتثرول) :م

 لالا تیب يف عضوي ينعي :ش (اًيف نوکیف هل نامآ ال يبرح لام وه مث رفاکلا ٹری ال ملسملاو ارفاك
 . عئاض لام هنآ رابتعاب نیملسملل نوکیل

 (هانيب ام ىلع قاب ةدرلا دعب نيبسكلا يف هكلم نأ) :م دمحمو فسوي يٻًالو يا :ش (امهلو) :م
 ليبق ام ىلإ دنتسيو هتثرو ىلإ هتومب لقعنيف) :م هرخآ ىلإ جاتحي فلكم هنأل : هلوق ىلإ ةراشإ :ش
 ىلإ يأ «دتيو : هلوقب باجأف « رفاكلا نم ملسملا ثيروت اذه : لاقي امع باوج اذه :ش ( هتدر

 .لاسرإ

 بسك ةدرلا بسك هنأك نوكيف «هتدر لبق ام ىلإ ثيروتلا دنتسيو ؟طوسبملا» يف جرحخو

 نم ءزج رخآ ناکف « اًمكح اتوم لعج توما ببس ناك الو :ش ( توملا ببس ةدرلا ذإ) : م مالسإلا

 هذهب :ش ( ملسملا نم ملسملا ثيروت نوكيف) :م اًمكح هتايح ءازجأ نم ءزج رخآ همالسإ ءازجأ

 . ةيشيحلا

 مالسإلا بسك يف) :م ثيروتلا دانسإ يأ :ش ( دانتسالا نكي هنأ - هللا همحر - ةفينح يبالو) م

 :ش ( اهلبق همدعل ةدرلا بسك يف دانتسالا نكمب الو « ةدرلا لبق) :م بسكلا دوجول يأ :ش ( هدوجول

 . ةدرلا لبق بسكلا مدعل يأ

 لبق بسکل | دوجو يأ :ش ( هدوجو) :م ثيروتلا دانسإ طرش نم يأ :ش ( هطرش نمو) :م

 ثيروت مزل ةدرلا لاح يف بسك اميف ثيروتلاب انلق ول انأل « ملسملا نم ملسملا ثيروت نوكيل ةدرلا
 ةلاح هل اًدراو ناك نم) :م دترملا ثري انإ يأ :ش ( هثري امنإ مث) :م زوجي ال كلذو ءرفاكلا نم ملسملا
 هذه ركذ :ش ( دانتسالل ارابتعا - هللا همحر -ةفينح يبأ نع ةياور يف هتوم تقو ىلإ اًنراو يقبو « ةدرلا

 تقو هل اًتراو ناک نم هلري هنأ هنعو) :م نسحلا ةياور ةياورلا هذهو «يرودقلا ةلأسمل اعيرفت تاياورلا
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 دوجو ربتعي هنأ هنعو ‹ توملا ةلزنمب ةدرلا نأل ‹ هثراو هفلخي لب هتومب هقاقحتسا لطبي الو « ةدرلا

 دلولا ةلزنمب هداقعنا لبق ثداحلاك همامت لبق ببسلا داقعنا دعب ثداحلا نأل ٠ توملا دنع ثراولا

 هنأل ‹ ةدعلا يف يهو هتدر ىلع لتق وأ تام اذإ ةملسملا هتأرما هثرتو ضبقلا لبق عيبملا نم ثداحلا

 ةدرلا تقو ًاحيحص ناك نإو «ًاراف ريصي

 . هري هتوم ىلإ يقبو ثداح قولع نم هل دلوو :ش ( ةدرلا

 ثداح قولع نم دلوو « هتدر دعب هتبارق ضعب ملسُأ ول یتح هثری ال كلذ دعب ثدح نمو

 :ش (هتومب) :م ثراولا قاقحتسا يأ :ش ( هقاقحتسا لطبب الو) :م ةياورلا هذه ىلع هری ال هتدر دعب

 نم تام نمو . ثيروتلا مكح يف :ش ( توملا ةلزنمب ةدرلا نأل . هثراو هفلخي لب) :م دترملا توم لبق

 اذهو « هيف هثراو هفلخي نكلو « هقاقحتسا لطبي ال ثاريملا ةمسق لبق هثروم توم دعب ةثرولا

 . هلثم

 دوجو ربعي هنأ) :م ةفينح يبأ نع دمحم اهاور ةياورلا هذه ةفينح يبأ نعو يأ :ش ( هنعو) :م

 :م حصأ اذه طوسبملا يفو . اهدعب ثدح وأ ةدرلا دنع ادوجوم ناك ءاوس :ش ( توما دنع ثراولا

 لبق يأ :ش (هداقعنا لبق ثداحلاك) :م ببسلا مامت يأ :ش ( همامت لبق ببسلا داقعنا دعب ثداحلا نأل)

 لتقلا لبق ةدرلا دعب ثداحل ا دلولا هثري ىتح هب متي ببسلا نأل « توما نامز ربتعت مرج الف ببسلا

 . توملا وأ

 لبق ةارتشملا يف ثداحلا دلولا ريغب :ش (ضبقلا لبق عيبملا نم ثداحلا دلولا ةلزنم) :ماذهو

 ضيقلا لبق عئابلا دي نم كله اذإ ىتح « ةنومضم ريغ نمشلا نم ةصح هل نوكي ثيح « ضبقلا

 دلولا ناك ول كلذك ناك امك « لصألاب اًقلعتم هلك نمشلا يقبو ضوعلا هعم كله دحأ لعف ريغب

 . عيبلا وهو ببسلا داقعنا لبق اثداح

 تقو اًئراو هنوک : امهو نافصولا طرتشي نسحل ا ةياور ىلع هنأ هلصاحو : «ةياهنلا» يف لاق

 دج وأ دترملا توم لبق تام مث اًتراو ناك ول ىتح «لتقلا وأ توملا تقو ىلإ قاب هنوكو ‹ ةدرلا

 . هناثري ال هنإف ةدرلا دعب ثراو

 طرتشي : دمحم ةياور ىلعو ‹« يناثلا نود لوألا فصولا طرتشي : فسوي يبأ ةياور ىلعو

 . لوألا نود يناثلا فصولا

 هتدر ىلع لتق وآ) :م دترملا يأ :ش (تام اذإ ةملسملا هتآرما) :م دترملا ثرت يأ :ش ( هثرتو) م

 :م لاصتالل واولاو دترملا يأ :ش (ناك نإو « راف ريصي هنأل) :م لاحلل هيف واولا :ش (ةدعلا يف يهو

 ةنونيب اهب تلصح يتلا هتدرب هبشأف «ضرملاك كالهلا ببس ةدرلا نأل :ش ( ةدرلا تقو اًحيحص)

 . ضرملا ةلاح يف قالطلا
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 يبأ دنع دترملا فالخب « ءيفلا ببس دجوي ملف اهنم بارح ال هنأل اهتثرول اهبسك ةدترملاو

 نإو ٠ هقح لاطبإ اهدصقل ةضيرم يهو تدترا نإ ملسملا اهجوز اهثريو -هللا همحر -ةفينح
 قحل نإو : لاق . دترملا فالخب « ةدرلاب اهلامب هقح قلعتي ملف لتقت ال اهنأل اهثري ال ةحيحص تناك

 هوربدم قتع هقاحلب مکاحلا مکحو ًادترم برحلا رادب

 ثري : فسوي ىبأ ةياور ىفو . ةدعلا ىف تناك اذإ ثرإإلا بجوي ضرملا ةلاح نئابلا قالطلاو
 .«طوسبملا» يف هرکذ ء ةدرلا تقو ببسلا مايق ريغت ةدعلا نأل ‹ ةدعلا تعطقنا نإو

 مكحلا توافتي ال نأ مزلتسم كلذو « ةدرلا لبق ام ىلإ ثيروتلا ةفينح وبأ فاضأ : ليق نإف
 مل وأ اهب الوخدم ناك ءاوس هثرت تيما ةأرماو توم ةدرلا نأل «لوخدملا ريغو اهب لوخدملا نيب

 ةدرلا امأو .اهريغو اهب لوخدملا هيف يوتسي ةقيقح ثرإلل ببس يقيقحلا توما نأب : بيجأ
 نم وه ا اهررقت نم الف ةيببسلا يف ةفيعض يهف « ملسملا ثيروت نوكيل اًمكح اتوم تلعج اهنإف
 . ةدعلا مايقو لوخدلا نم حاكنلا راثآ

 .ةأرملا نم يأ :ش (اهنم بارح ال هنأل ءاهتثرول) :م ةدترملا بسك يأ :ش ( اهبسك ةدترملاو) :م
 ال اذكف «لتقت ال ىتح اهسفن ةمصع ليزت ال ةدرلاف «سفنلا ةمصعل عبت لاملا ةمصع نأ اذه ىنعمو
 ملف) :م اهنم بارح نكي مل اذإف . اهتثرول اًناريم نوكيف اهكلم نابسكلا ناكف « اهلام ةمصع ليزت
 :ش (- هللا همحر - ةفينح يبأ دنع دترملا فالخب): م مكحلا هيلع بترتي الف :ش ( ءيفلا ببس دجوي

 . قاحللاب لآ لا يف وأ لاحلا يف ابراحم هنوكل ءيف هبسك نإف

 ءاهسفن ةمصع طقست الف لتقت ال ةدترملاف « سفنلل ةعبات لالا ةمصع نأ فرعلا لصاحو
 ال هلام ةمصع اذكف «هسفن ةمصع طقسيف لتقي هنإف دترملا فالخب « اهلام ةمصع طقست ال اذكف
 :م لاحلل هيف واولا :ش (ةضيرم يهو تدترا نإ ملسملا اهجوز) :م ةدترملا يأ :ش (اهٹریو) :م انرکذ

 . جوزلا ثاريم نم رارفلا دصقب جوزلا قح يأ :ش ( هقح لاطبإ اهدصقل)

 ( ةدرلاب اهلامب هقح قتلعتي ملف « لتقت ال اهنأل « اهثري ال ةحيحص) :م ةدترملا يأ :ش ( تناك نإو) :م
 الف :ش ( دترملا فالخب) :م لتقت ال اهنأل كالهلا ىلع هيف رضي ملف « ةدرلا سفنب تتام اهنأل :ش

 قلعتي ملف :هلوقب لصفنم دترملا فالخب « اهنم اهجوز ثري الف « ةضيرملا ةرافلا مكح يف نوكي
 . اهلا قح

 هنأل ‹ هضرم يف وأ هتحص يف دترا ءاوس ةدعلا يف يهو تام اذإ هلام اهقح قلعتي دترملا يفو
 . هتثروف دادترالاب راف ناکف لتقلا قحتسم

 هوربدم قتع هقاحلب مكاحلا مكحو ادترم) :م هنوك لاح :ش (برحلا رادب قحل نإو : لاق) :م
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 نم هنثرو ىلإ مالسأإلا لاح يف هبستكا ام لقنو « هيلع يتلا نويدلا تلحو هدالوأ تاهمأو

 ةبيغلا هبشأف ةبيغ عون هنأل « ناك امك افوقوم هلام ىقبي : -هللا همحر- يعفاشلا لاقو . نيملسملا

 مالسإلا ماكحأ قح يف تاومأ مهو برحلا لهأ نم قاحللاب ًادترم راص هنأ انلو . مالسإلا راد يف

 الإ هقاحل رقتسي ال هنأ الإ ‹ توملاك راصف « ىتوملا نع ةعطقنم يه امك مازلإلا ةيالو عاطقنال

 ةقلعتملا ماكحألا تتبث هتوم ررقت اذإو . ءاضقلا نم دب الف « انيلإ دوعلا لامتحال يضاقلا ءاضقب

 - دمحم لوق يف هقاح دنع اثراو هنوک ربتعي مث « يقيقحلا تولا يف امك < اهانرکذ ام يهو هب

 . لامتحالا عطقب هررقتل ءاضقلاو ببسلا وه قاحللا نأل .- هللا همحر

 ےہ
 :ش (هيلع يتلا نويدلا تلحو) :م يواحطلا حرش يفاذك ¢ لالا عيمج نم :ش ( هدالوآ تاهمأو

 - يعفاشلا لاقو . نيملسملا نم هتثرو ىلإ مالسإلا لاح يف هبستكا ام لقنو) :م ةلجؤملا هنويد ينعي

 كلام لاق هبو مكاحلا هظفحيو « مالسإللا راد يف :ش ( ناك امك اًقوقوم هلام یقبي :- هللا همحر

 . هلاوقأو « دمحأو يعفاشلا نع فنصلملا هلقن يذلاو .دمحأو

 (هنأل) :م لوزي هکلم نأ رخآلاو « هلقنام : امهدحأ ءنالوق الإ هل سیلو : لمكألا هلاق اذك

 . هلام مكح ريغتي الف :ش ( مالسإلا راد يف ةبيغلا هبشأف قةبيغ عون) :م برحلا رادب هقاحلإ نأل يأ :ش

 ىرت الأ :ش (مالسإلا ماکحا قح يف تاومآ مهو برحلا لهأ نم قاحللاب ادترم راص هنآ انلو) :م

 عاطقنال) :م هانيدهف اًرفاك يأ . ٠۲۲( ةيآلا : ماعنألا) € هانييحاف اًنيم ناك نم وأ # : ىلاعت هلوق ىلإ

 هنع عطقني امك ماكحألا هنع عطقني قاحل ب هنأل تاومأ مهو : هلوقل ليلعت اذه :ش (مازلإلا ةيالو

 . هتومب

 يأ :ش ( راصف ىتوملا نع ةعطقنم): م مالسإلا ماكحأ يأ :ش (يه امک) :م هلوق ینعم وهو

 دوعلا لامتحال يضاقلا ءاضقب الإ هقاحل رقتسي ال) :م هنأ ريغ يأ :ش (هنآ الإ توملاك) :م قاحللاب دترملا

 يمكحلا هتوم يأ :ش (هتوم ررقت اذإو) :م انيلإ دوعلا مدع بناج حجرتل :ش ( ءاضقلا نم دبالف انيلإ

 . دترملاب يآ :ش ( هب ةقلعتملا ماكحألا تتبث) :م ءاضقلاب

 هدالوأ تاهمأ وآ هيربدم قتع نم اهانركذ ام هب ةقلعتملا ماكحألا يأ :ش ( اهانركذ ام يهو) :م

 تبت امك يآ :ش (يقيقحلا توما يف امك) :م هتثرو ىلإ مالسإلا بسك لقنو ةلجؤملا هنويد لولحو

 . يقيقحلا توملا يف ماكحألا هذه

 رادب دترملا قاحل دنع يأ :ش ( هقاحل دنع اًئراو) :م دترملا ثراو نوك يأ :ش ( هنوک ربتعی مث) :م

 (هررقتل ءاضقلاو) :م هکلم لاوزل :ش ( ببسلا وه قاحللا نأل - هللا همحر- دمحم لوق يف) :م برحلا

 . مالسإلا راد ىلإ دوعلا
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 رادب تقحل اذإ ةدترملاو . ءاضقلاب اتوم ريصي هنأل ءاضقلا تقو : - هللا همحر -فسوي وبأ لاقو
 لاح يف هبستكا امي مالسإلا لاح يف هتمزل يتلا نويدلا ىضقنو « فالخلا اذه ىلع يهف برحلا
 فيعضلا دبعلا لاق . هتدر لاح يف هبستكا امم ىضقي نويدلا نم هتدر لاح يف همزل امو « مالسإلا
 في مل نإف « مالسإلا بسكب أدبي هنأ هنعو -هللا همحر-ةفينح يبآ نع ةياور هذه : هللا همصع

 ‹ فلتخم نيببسلاب قحتسملا نأ :لوألا هجو « هسكع ىلع هنعو « ةدرلا بسك نم ىضقي كلذب

 نم نيد لك ىضقيف « نيدلا هب بجو يذلا ببسلا رابتعاب نيبسكلا نم دحاو لك لوصحو
 مرغلا نوكيل ءةلاحلا كلت يف يذلا بستكملا بسكلا

 ءاضقلا تقو اًتراو هنوك ربتعي يأ :ش ( ءاضقلا تقو : - هللا همحر- فسوي وبأ لاقو) :م
 :م ةبلغ قاحللاو يضاقلا ءاضقب يأ :ش ( ءاضقلاب اًنوم ريصي) :م دترملا نأل يأ :ش (هنأل) :م قاحللاب

 فسوي يبأ نيب فالخلا اذه ىلع يأ :ش ( فالحل ا اذه ىلع يهف برحلا رادب تقحل اذإ ةدترملاو)
 وأ قاحللا تقو : دمحم دنعو «ءاضقلا تقو ثراولا دوجو ربتعي : فسوي يبأ دنعف « دمحمو

 ‹ ةثرولا ىلإ بسكلا لقنو نيدلا لولحو دلولا مأو ربدملا قتع نم هانركذ يذلا اذه ىلع هانعم
 لاح يف هتمزل يتلا نويدلا ىضقتو ) :م فالتخالا ىلع ءاضقلا تقو وأ قاحللا لبق هتثرو ىلإ نكل
 ( هتدر لاح يف هبستكا امي ىضقي نويدلا نم هتدر لاح يف همزل امو « مالسإلا لاح يف هبستكا امين مالسإلا
 . يرودقلا لوق هلک اذه :ش

 - ةفينح يبأ نع ةياور هذه) :م فنصملا يأ :ش ( :- هللا همصع - فيعضلا دبعلا لاق) :م
 (هنأ) :م - هللا همحر- ةفينح يبأ نعو يأ :ش ( هنعو -هللا ةمحر

 هذهو :ش ( مالسإلا بسكب) :م يذلا ءاضق يف :ش (أدبي) :م نأشلا نإ: يزارتألا لاقو
 مالسإلا بسك يف نكي مل نإف يأ :ش ( كلذب في مل نإف ) :م ةفينح يبأ نع نسحلا اهاور ةياورلا
 يأ :ش ( هسكع ىلع ) :م ةفينح يبأ نعو يأ :ش ( هنعو . ةدرلا بسك نم ىضقب ) :م نيدلاب ءافو

 نع فسوي يبأ ةياور ةياورلا هذهو « مالسإلا بسك نم ىضقي في مل نإف « ةدرلا بسك ىضقي

 كلت بسك نم لاح لك ىلع نيد ءاضق وهو لوألا روكذملا هجو يأ :ش ( لوألا هجو ) :م
 :رخآلاو « مالسإلا ةلاح يف عقاولا ببسلاب :امهدحأ :ش ( فلتخم نيببسلاب قحتسملا نأ ) :م لاحلا
 نيدلا فلاخي مالسإلا ةلاح يف ببسلاب عقاولا دحلا نأل « فلتخم ةدرلا ةلاح يف عقاولا ببسلاب
 . ةدرلا ةلاح يف عقاولا ببسلاب بجاولا

 رابتعاب ) :م ةدرلا بسكو مالسإللا بسك نم يأ :ش ( نيبسكلا نم دحاو لك لوصحو ) :م

 مرغلا نوكيل ةلاحلا كلت يف يذلا بستكملا بسكلا نم نيد لك ىضقيف نيدلا هب بجو يذلا ببسلا
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 ةفالخلا هذه طرش نمو . هيف ثراولا هفلخي ىتح هكلم مالسإلا بسك نأ : يناثلا هجو . منغلاب

 كلملا ةيلهأ نالطبل هل كولممب سيلف ةدرلا بسك امأو . هيلع نيدلا مدقيف « ثروملا قح نع غارفلا

 اذإ يمذلاك هنم ىضقي ذئنیحف « رخآ لحم نم هؤاضق رذعت اذإ الإ هنم هنید یضقی الف « هدنع ةدرلاب

 هجو . انه اه كلذك هنم ىضقب نيد هيلع ناك ولو. نيملسملا ةعامحل هلام نوكي هل ثراو الو تام

 ‹ ىلوأ هنم نيدلا ءاضق ناكف « هقح صلاخ ةدرلا بسكو ةثرولا قح مالسإلا بسك نأ : ثلاثلا

 .هقحل ايدقت مالسإلا بسك نم ىضقي ذئنيحف « هب في مل ناب رذعت اذإ الإ

 . منغلا ءازإب يأ :ش ( منغلاب

 يأ :ش ( هكلم مالسإلا بسك نأ ): م مالسإلا بسكب هيف أدبي يذلا وهو :ش ( يناثلا هجو ) :م

 .لاحلل ىتح نأل ‹ ءافلا مضب :ش ( هيف ثراولا هفلخي ىتح ) :م هلوقب كلذ حضوأو دترملا كلم

 نأ دارأ :ش (ثرىملا قح نع غارفلا ةفالخلا هذه طرش نمو ): م مالسإلا بسك يف يأ : هيف هلوق

 ( هيلع نيدلا مدقيف ) :م نيد هيلع ناك اذإف « نيد هيلع نكي مل اذإ تيملا نع اًقلخ نوكي اغنإ ثراولا

 . ثراولا ىلع يأ :ش

 :م ةفينح يبأ دنع يأ :ش ( هدنع ةدرلاب كلما ةيلهأ نالطبل هل كولممب سيلف ةدرلا بسك اماو ) :م

 ىضقب ذئنيحف): م مالسإللا بسك هب دارأ :ش ( رخآ لحم نم هؤاضق رذعت اذإ الإ « هنم هنید یضقی الف )

 نكي مل امل ةدرلا بسك نإ وهو «هيلع دري لاؤس باوج «يمذلاك ةدرلا بسك نم يأ :ش ( هنم

 ؟ مالسإللا بسک هل نکی ملاذ هنید هنم یدژی فیک هل اک ولم

 (هل ثراو الو تام اذإ ) :م يمذلا نإف ءديعب ريغ اذه ينعي :ش ( يمذلاك ) :م : هلوقب باجأف

 :ش ( انهاه كلذك «هنم ىضقي نيد هيلع ناك ولو « نيملسملا ةعامحل هلام نوكي ) :م لاحلل هيف واولا :ش

 . هجولا اذه يف مكحلا كلذك يأ

 نأ ): م مالسإلا بسك نمف في مل نإف ةدرلا بسك نم ةءادبلا وهو :ش ( ثلافلا هجو ) :م

 ةدرلا بسك نم يأ :ش (هنم نيدلا ءاضق ناكف « هقح صلاخ ةدرلا بسكو « ةثرولا قح مالسإلا بسك

 ايدقت مالسإلا بسك نم ىضقي ذئنيحف ) :م ةدرلا بسك يأ :ش ( هب في مل نأب رذعت اذِإ الإ ىلوأ ) :م
 : هجوأ نم ثحب هيفو ثرإلا ىلع مدقم نيدلا نأل « دترملا قحل يأ :ش ( هقحل

 .ةدرلاب كلملا ةيلهأ نالطبل كولممب سيلف ةدرلا بسك ام ‹ هلوق ضقان اذه نإ ليق ام : لوألا

 دعب ةكرتلاب اًقلعتم نوكي اغإ مهقح نإف « عونم ةثرولا قح مالسإلا ببس نوك نأ : يناثلاو

 . ثروملا قح نع غارفلا

 ناكف : هلوقب هجو الف « عنتم هريغ قح نم بجاو هلام صلاخ نم نيدلا ءاضق نأ : ثلاثلاو

 . ىلوأ هنم نيدلا ءاضق

۸۰ 



 ثرإلا يرجي ىتح هكلم ًاعيمج امهنأل نيبسكلا نم هنويد ىضقت : دمحمو فسوي وبأ لاقو

 هلاومآ نم هيف فرصت وأ هبهو وأ هقتعأ وأ هنهر وآ هارتشا وأ هعاب او: لاق . ملعأ هللاو ءامهيف

 برحلا رادب قحل و لتق وأ تام نإو .هدوقع تحص ملسأ ناف ‹ فوقوم وهف هتدر لاح يف

 يف عنص ام زوجي : دمحمو فسوي وبأ لاقو .- هللا همحر - ةفينح يبأ دنع اذهو «تلطب

 . نيهجولا

 ےس
 لام يف قلعتي امك هب ريغلا قح قلعتي ال نأ انه قحلا صولحخ نم ىنعملا نأب : لوألا نع بيجأو

 هقح صلاخ بتاکملا بسک نآ یرت الآ « هل اکلم هنوک هقح صلاح هنوک نم مزلی ال مث . ضيرملا

 .انركذ ام ىلع هل ثراو الو تام اذإ يذلا كلذكو ‹ هل كلب سيلو

 لاز دق مالسإلا بسكو لبق نم لاز امال ‹ توملادنع هلا قلعتي اغإ نيدلا نأ : يناثلا نعو

 . هب نيدلا قلعتي توملا دنع هلام وه ةدرلا ىف بسكو ةثرولا ىلإ ةدرلاب لقتناو

 امهدحأ ناكف « ةبوتلاب هقح صلاخ نوكي نأ ةيضرعب مالسإلا بسك نأب : ثلافلا نعو

 ‹ىلوآ لوألا نم نيدلا ءاضق نأ كشالو «هقح صلاخ ريصي يأ « هضرعب رخآلاو ‹ هقح صلاخ

 . ةفينح يبأ قيرط ىلع اذه

 بسکو « مالسإلا بسك يأ :ش ( نيبسكلا نم هنويد ىضقت : دمحمو فسوبي وبآ لاقو) :م

 :ش ( ملعأ هللاو « امهيف ثرإلا يرجي ىتح هكلم اًعيمج ) :م نيبسكلا نأل يأ :ش ( امهنأل ) :م ةدرلا

 . ةثالثلا ةمئألا تلاق هبو

 وآ هنهر وأ هارتشا وأ ) :م دترملا هعاب يذلا يأ :ش ( هعاب امو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 :ش ( فوقوم وهف هتدر لاح يف هلاومأ نم ) :م هيف فرصت يذلا يأ :ش ( هيف فرصت وأ هبهو وأ هقتعأ

 . هيف لخدي هيلع تافوطعملاو « هعابام : هلوقب لخد

 اذإ أدتبملاو « هعابامو : هلوق ينعأ « أدتبملا ربخ اهنآ ىلع عفرلا لحم يف ةيمسا ةلمج وهف

 فوقوملا ىنعم حضوأو « هعضوم يف فرعام ىلع ءافلا هربخ يف لخدت طرشلا ىنعم نمضت

 ( تلطب برملا رادب قحل و لتق وأ تام نإو ) :م ةروكذملا :ش ( هدوقع تحص ملسأ نإف ) :م هلوقب

 . دوقعلا هذه :ش

 لاق اغنإ :ش ( - هللا همحر- ةفينح يبأ دنع ) :م ةفوقوم تافرصتلا هذه نوك يأ :ش (اذهو ) :م

 . عضوملااذه يف فالخلا ركذي مل يرودقلا نأل « اذه : فنصللا

 : يناثلاو مالسإللا : امهدحأ :ش (نرهجولا يف عنص ام زوجي : دمحمو فسوي وبأ لاقو ) :م

 . قاحللاو لتقلاو قرغلا نم ةمالسلا فجرلا ذخأ

۲۸١ 



 ىلإ رقتفي ال هنأل « قالطلاو داليتسالاك : قافتالاب ذفان : ماسقأ ىلع دترملا تافرصت نأ ملعا
 . هل ةلم الو ةلملا دمتعي هنأل ةحيبذلاو حاكنلاك : قافتالاب لطابو . ةيالولا ماتو « كلملا ةقيقح

 ةباتكو ريبدتو قتعو ءارشو عيب نم هتدر ةلاح يف دترملا فرصت عمج : «لماشلا» يفو

 . (قالطلاو داليتسالاك قافتالاب ذفان ) :ماهنم مسق :ش ( ماسقأ ىلع دترملا تافرصت نأ ملعا ) :م

 . ةأرملا نيبت ةدرلا درججبو دترملا قالط مدقي فيك : انلق نإف :ش

 اذکف « زاج اهتدع يف اهقلط مث هتجوز نابأ اذإ ملسملا نأ ىرت الأ « عونممب سيل اذه :تلق

 دري الف ةدرلا دعب امهقلط اعم ناجوزلا دترا اذإ امك ًالصأ ةدرلاب ةنونيبلا عقت الأ نكي . اذه

 .لاؤسلا

 اًعقاو دترملا قالط ناكف « قالطلا اهدعب عقي دادترالاب عقت يتلا ةقرفتلا نأ : «طيحملا» يفو

 ىلإ رقتفي الو :هلوق :ش (كلملا ةقيقح ىلإ رقتفي ال هنأل ) :م نئابلا قالطلاب ةنابإالاب تقلط ول امك

 نأ ليلدب كلملا ةقيقح ىلإ رقتفي ال داليتسالا نأل يأ «داليتسالاك هلوق ىلإ عجري « كلم ا ةقيقح

 نبالا لام يف كيلمتلا قح هل لب ءةقيقح كلم اهيف نكي مل نإو نبألا ةيراج يف حصي داليتسالا

 . هتجاح نم دالیتسالاو هتجاح عفدل

 مات ىلإ رقتفي ال قالطلا نأل يأ رشنو فل هيفو قالطلا ىلإ عجري :ش ( ةيالولا ماتو ) :م

 ذفانلا مسقلا اذه نمو . ًالصأ هسفن ىلع هل ةيالو ال هنأ عم هقالط حصي دبعلا نأ ىرت الأ  ةيالولا

 . نوذأملا هدبع ىلع رجحلاو ةبهلا لوبقو ةعفشلا ميلست

 :م انباحصأ نيب قافتالاب لطاب دترملا تافرصت نم يناثلا مسقلا يأ :ش ( قافتالاب لطابو ) :م

 لخد ام ىلع رقيالو هيلع ناك ام كرت هنأل ءدترملل يأ :ش ( هل ةلم الو ) :م ءاملعلا نيب فالتحا

 . لتقلا بوجول هيف

 ةلملا هتدرأ نإو باتكلا لهأب ضقني مالسإللا ةلأسم تدر نإ ةلأسملاب ديري ءيش يأ : ليق نإف

 ال ًالصأ ةيوامس ةلم مهل سيلو « مهنيب اميف يسوجملاو كرشملا حاكن ةحصب ضقني ةيوامسلا

 .« حافس نم ال حاکن نم تدلو» : مالسلا هيلع لاق . هيف ةجح الو هريرقت

 ‹ اًيفاش اًباوج دجأ ملف اذه يف لوحفلا تعجار : هدئاوف يف نيدلا ريهظ مامإلا لاق : انلق

 . يداؤف تنجه یتح اًيلمتم كلذ يف تنکو
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 . ملسي مل ام دترملاو ملسملا نيب ةاواسم الو « ةاواسملا دمتعت اهنأل ةضواعملاك :قافتالاب فوقومو

 ءافخ الو ‹ كلملا دمتعب ذافنلاو ةيلهألا دمتعت ةحصلا نأ امهل . هانددع ام وهو هفقوت يف فلتخمو

 ول اذهلو « لبق نم هانررق ام ىلع هتوم لبق همايقل كلم ا اذكو . ابطاخم هنوكل ةيلهألا دوجو يف

 . هثري ةملسم ةأرما نم رهشأ ةتسل ةدرلا دعب دلو هل دلو

 وهام لصح كلذادنع نأل « ثراوحملا حاكنلا كلذب نونيدت يتلا ةلملا نم ىنعملا : لاقو

 حصي الف ‹ ةلملا كلت ىلعاسيل ةدترملاو دترملاو ‹ لسانتلاو دلاوتلا وهو حاكنلا نم ضرغلا

 فالخب . حاكنلا نم ضرغلا وهام مظتني فيكف « سبحت ةدترملاو لتقي دترملا نأل «امهحاكن

 :م انباحصأ قافتاب فوقوم دترملا تافرصت نم ثلاثلا مسقلا يأ :ش ( قافتالاب فوقومو ) :م

 تدفن ملسأ نإف فقوي ةضواعملا ةكرش ينعي اًملسم ضواف اذإ دترملا نأ : هانعم :ش ( ةضواعملاك)

 . قافتالاب ةضواعملا تلطب برحلا راد ىف هقاحلب ىضق وأ لتق وأ تام نإو ةضواعملا

 نمضي نأ ةضواعملا نأ ملع دقو :ش ( ةاواسملا دمتعت ) :م ةضواعملا نأل يأ :ش ( اهنأل ) :م

 مدعل رفاكو ملسمو غلابو يمذ دبعو رح نيب حصت الف اتيدو اًقرصتو الام ايواسي نأو ةلاكنو ةلاكو
 ريصت ةضواعملا تلطب اذإ « يفاكلا» يفو :ش ( ملسي ملام دترملاو ملسملا نب ةاواسم الو ) :م يواستلا

 . ةفوقوم يهو ةلاكو هزانتكا يف نأل ًالصأ لطبت ةفينح يبأ دنعو . نانع ةكرش ينعي اتانع

 مأ ذفان وه له هيف فلتخم دترملا تافرصت نم عبارلا مسقلا يأ :ش ( هفقوت يف فلتخمو ) :م

 يأ :ش (وهو) :م هلوقب هنايب ىلإ راشأو « هفيقوت يف فلتخم مسقلا اذه : لاقف فوقوم وأ لطاب

 - ةفينح وبأ لاقف «كلذ وحنو ةبهلاو قاتعإلاو ءارشلاو عيبلا نم :ش ( هانددع ام ) :م هيف فلتخملا

 لطب برحلا رادب قحل وأ ةدر ىلع لتق وأ تام نإو « عنص ام زاج ملسأ نإ فوقوم : -هللا همحر

 .ريغصلا عماجلا» حرش يف ديهشلا ردصلا لاق اذك « ذفان : دمحمو فسوي وبأ لاقو . هلك كلذ

 بسحي لتقلا نأ ىرت الأ :ش ( اًبطاخم هنوكل ةيلهألا دوجو ىف ءافخ الو كلما دمتعي ذافنلاو ةيلهألا

 . هدادتراب هيلع

 يف كش ال :ش ( كلملا اذكو ) :م لتقلا هيلع بجي مل ةصقان وأ ةمودعم هتيلهأ تناك ولو

 ىلإ ةراشإ :ش ( لبق نم هانررق ام ىلع ) :م هتوم لبق هلم مايق يأ :ش ( هتوم لبق همایقل ) :م هئاقب

 . هرخآ ىلإ جاتحی فلکم هنأل هلوق

 ةأرما نم رهشأ ةتسل ةدرلا دعب دلو هل دلو ول ) :م هتوم لبق هكلم مايق لجألو يأ :ش ( اذهلو ) :م

 .دلاولا اذهب هثري ًالئاز هکلم ناک ولف :ش ( هٹری ةملسم

YAY 



 - فسوي يبأ دنع نأ الإ « تملا لبق هتافرصت حصتف هثري ال توملا لبق ةدرلا دعب هدلو تام ولو

 الف حازت ةهبشلا ذإ مالسإلا ىلإ هدوع رهاظلا نأل ‹ حيحصلا نم حصت امك حصت -هللا همحر

 لحتنا نم نأل ٠ ضيرملا نم حصت امك حصت -هللا همحر- دمحم دنعو . دترملاك راصو « لتقي

 ةدترملا فالخب « ًارهاظ لتقلا ىلإ يضفيف « هك رتي املق هيلع اشن امع اضرعم اميس ال ةلحن ىلإ

 «كلملا فقوت يف هانررق ام ىلع انيديأ تحت روهقم يبرح هنأ : ةفينح يبألو . لتقت ال اهنأل

 فقوتتو «رهقيو ذخؤيف نامأ ريغب انراد لخدي يبرسحلاك راصو « هيلع ءانب تافرصتلا فقوتو
 دترملا اذكو«هلاح فقوتل هتافرصت

 ولف :ش ( هثري ال تىما لبق ةدرلا دعب ) :م ةدرلا لبق دولوملا دلولا يآ :ش ( هدلو تام ولو ) :م

 . بألا ةدر تقو اًيح ناك هنأل « دلولا اذه هثرول ةدرلا دعب اًمئاق نكي مل

 حصت - هللا همحر - فسوي يبأ دنع نآ الإ توما لبق هتافرصت حصتف ) :م اًمئاق هكلم ناك الو

 ( حازت ةهبشلا ذإ ‹ مالسإلا ىلإ هدوع رهاظلا نأل ) :م لاملا عمج نم ينعي :ش ( حيحصلا نم حصت امك

 ثیح «:ش ( دترملاكراصو) :م ذئنيح :ش ( لتقي الف ) :م ةلازإلا يهو ةحازإلا نم وهو لازت يأ :ش

 . لتقيال

 ينعي :ش ( ضيرملا نم حصت امك ) :م هتافرصت يآ :ش ( حصت : - هللا همحر -دمحم دنعو ) :م

 تبثآ نم نأل يآ :ش ( ةلحن ىلإ لحتنا نم نأل ) :م ةقيقح كالهلا فرش ىلع هنأل «لاملا ثلث نم

 ‹« هسفنل هاعدا اذإ هريغ رعش وأ هريغ لوق نالف لحتنا : لاقي «بدألا ناويد» ىفو « نيد ىلإ

 . ىوعدلا ةلمهملا ءاحلا نوكسو نونلا رسكب ةلحنلاو

 لاح اًصوصخ يأ :ش ( اميس ال ):م ىوعدلا ىلإ تبثأ نم انه هب دارأ هنأكو : يزارتألا لاق

 يذلا كرتي املق يآ «نم باوج :ش ( هک رتی املق ) :م هلوق :ش ( هيلع اشن امع اًضرعم ) :م هنوک

 اهرارمتسا ربتعي الف :ش ( لتقت ال اهنأل «ةدترملا فالخب ءًرهاظ لتقلا ىلإ يضفيف ) :م يأ « لحنا

 . زجي مل نيدب ثراول رمأ اذإ هنأب فسوي يبأ ىلع دمحم جتحاو « لو هيلإ تلحتنا ام ىلع

 ام ىلإ ةراشإ :ش ( كلملا فقوت يف هانررق ام ىلع انيدبأ تحت روهقم يبرح هنأ ةفينح يبألو ) :م

 :م دترملا كلم لوزيو هلوق دنع انيديأ تحت روهقم ىبرح هنأ هلو : هلوقب ةفينح ىبأ ليلعت نم اوركذ

 . كلملا فقوت ىلع يأ :ش ( هيلع ءانب تافرصتلا فقوتو )

 نامآ ريغب ): م مالسإلا راد يأ :ش ( انراد لخدی يبرحلاك) :م دترملااذه يأ :ش ( راصو ) :م

 . نملاو لتقلاو قاقرتسالا نيب يبرحلا لاح يأ :ش ( هلاح فقوتل هتافرصت فقوتنو رهقبو ذخؤيف

 ىلإ يبرحلاك : هلوق يف يزارتألا لاقو . انه اه كلذكف دعب كرت نإو :ش ( دترملااذك ) :م

 يبرحلاك لاق ولف . هتافرصت فقوتت فيكف « ءيف نامأ ريغب انراد لخادلا يبرحلا نأل « هطسو دح
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 ينازلا فالخب « ةيلهألا يف ًاللخ بجوأف نيلصفلا يف ةمصعلا ببس نالطبل لتقلا هقاقحتساو

 ؛ ةيبرح تسيل اهنأل ةآرملا فالخبو . ةيانحلا ىلع ءازج كلذ يف قاقحتسالا نأل ‹ دمعلا لتاقو

 هدجو امف ‹ ًاملسم مالسإلا راد ىلإ برحلا رادب هقاحلب مكحلا دعب دترملا داع نإف « لتقت ال اذهلو

 جاتحا املسم داع اذإو . هئانغتسال هيف هفلخب اغنإ ثراولا نأل « هذخا هنیعب هلام نم هتثرو دی يف

 . هكلم نع ثراولا هلازأ اذإ ام فالخب . هيلع مدقيف هيلإ

 . ىهتنا . ىلوأ هركذ ناكل اًضيأ اهيلع رسأ يذلا

 ءاًئيف نوكي نامأ ريغب انراد لخد يذلا يبرحلا نأب هيلع ضرتعاو : هلوقب اذه لمكألا لقنو

 . ضارتعالا طقسي نما زاوجب ضارتعالاو : لاق مث . هتافرصت فقوتت فيكف

 ملسن ال هريرقتو ةيلهألا دوجو يف ءافخ ال : امهلوق نع باوج :ش ( لتقلا هقاقحتساو ) :م

 تسيل اهن امك ءدترملا يف ةدوجومب تسيلو ةلماك ةيلهأ يضتقت ةحصلا نأل « ةيلهألا دوجو

 ببسب دازو :ش (ةمصعلا ببس نالطبل ) :م لتقلا ققحتي امهنم دحاو لك نأل «يبرحلا يف ةدوجومب

 يأ :ش ( بجواف ) :م ةدترملا لصفو يبرحلا لصف يف ينعي :ش ( نيلصفلا يف ): م مالسإلا ةمصعلا

 . :ش ( ةيلهألا يف ًاللخ ) :م ةمصعلا ببس نالطب

 ناكل تافرصتلا فقوت يف رثأ ةيلهألا يف للخل اًبجوم لتقلا قاقحتسا ناك ول : ليق نإف

 . لتقلا امهقاقحتسال ةفوقوم دمعلا لتاقو « لتقلا قحتسا يذلا نصحملا ينازلا فرصت

 كلذ يف قاقحنسالا نأل « دمعلا لتاقو ينازلا فالخب ) :م : هلوقب كلذ نع فنصملا باجأف

 ببس نالطب رابتعاب ناك ام وه للخلل بجوملا قاقحتسالا نأ ينعي :ش ( ةيانجلا ىلع ءازج

 ةمصعلا نأل « ةيانحلا ىلع ءازج امهيف قاقحتسالا نأل « كلذك اسيل لتاقلاو ينازلاو «ةمصعلا

 . مالسإلاءاقبل امهيف ةيقاب

 ال اذهلو « ةيبرح تسيل اهنأل ) :م دترملاك راصو : امهلوق نع باوج :ش ( ةأرملا فالخبو ) :م

 ءازج بوجول لاحلا يف يبرح دترملاو ةيبرح ريصت ذئنيحف مهرادب تقحل اذإ الإ اندنع :ش ( لتقت

 تملسأ نإف . ةفوقوم اهنإف ءاهتضراعم الإ ةزئاج اهلك ةدترملا ةبوقع تناك اذهلف « هيلع ةبراحلا

 . دترملا يف لاق امك . اًتانع تراص الإو تحص

 امف اًملسم ) :م هنوك لاح :ش ( مالسإلا راد ىلإ برحلا رادب هقاحلب مكحلا دعب دترملا داع نإف ) :م

 :ش (هئانغتسال) :م هلام يف يأ :ش ( هيف هفلخب اغ ثراولا نأل « هذخآ هنیعب هلام نم هتثرو دی يف هدجو

 هيلإ جاتحا اًملسم ) :م هنوك لاح :ش ( داع اذإو ) :م برحلا راد لخدأ ثيح هنع دترملا ءانغتسال يأ

 ببسب ناك ءاوس :ش (هكلم نع ثراولا هلازأ اذإ ام فالخب ) :م ثراولا ىلع يأ :ش ( هيلع مدقيف

 هلک كلذف ‹ داليتسالاو ريبدتلاو قاتعإلاك خسفلا قحلي ال ببسب وأ « ةبهلاو عيبلاك خسفلا هقحلي
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 ءاج ولو ‹« ضقني الف ححصم ليلدب حص دق ءاضقلا نأل « هيربدمو هدالوأ تاهمأ فالخبو

 ةيراج دترملا ئطو اذإو. انركذ امل املسم لزي مل هنأكف ‹ كلذب يضاقلا يضقب نأ لبق املسم
 دلو مأ يهف هاعداف دترا ذنم رهشأ ةتس نم رثكأل دلوب تءاجف مالسإلا ةلاح يف هل تناك ةينارصن

 قحل وأ ةدرلا ىلع تام نإ نبالا هرو ةملسم ةيراجلا تناك نإو هري الو هنبا وهو رح دلولاو « هل

 ءانلق املف داليتسالا ةحص امأ « برحلا رادب

 نم ليبس هل ناك نيح ةلازإ هنأل ء اًضيأ ثراولا ىلع نامض ال وهو هيلع دترملل ليبس الو « نمأم
 . ةلازإلا

 ةباتكلا نم هيلع ام ىدأ دترملا بتاكم يأ « بتاكملا ناك نإ : «هرصتخم» يف يخركلا لاقو

 هتثرو دي يف اًمئاق هادأ ام ناك نإو « خسفي الف بتاكملا قتع امل ءدترملا ءاج مث « قتعيف ةثرولا ىلإ
 .دترملل ءالولا : يواحطلا حرش يف لاقو . دترملا هذخأ

 ءاضق يأ :ش ( ءاضقلا نأل ) :م خسفي ال ثيح :ش ( هيربدمو هدالوأ تاهمأ فالخبو ) :م

 الف) :م خسفلا لمتحي الف « هتيالو نع هؤاضق وهو :ش ( ححصم لیلدب حص دق ): م مهتشعب يضاقلا
 ناك نإو توملا دعب ةقيقح ايح ولف «تام نأ دعب ايح هنأك راص ابات انيلإ ءاج امل هتيالو :ش ( ضقني

 . اذه اذكف «ليبس نيربدملاو دالوألا تاهمأ ىلع هل نكي مل ةدالولا فالخب كلذ

 حتفب :ش ( لزي مل هنأکف ) :م هقاحلب يأ :ش ( كلذب يضاقلا يضقي نأ لبق املسم ءاج ولو ) :م

 ءيش هيلع قتعي الف « ءاضقلاب الإ هقاحل رقتسي ال هنأ الإ : هلوق وهو :ش ( انركذ ام اًملسم ) :م يازلا

 . هیربدمو هدالوأ تاهمآ نم

 رهشأ ةتس نم رثكأل دلوب تءاجف مالسإلا ةلاح يف هل تناك « ةينارصن ةيراج دترملا طو اذإو ) :م

 يفو :ش (هثری الو هنبا وهو رح دلولاو هل دلو مأ يهف هاعداف ) :م دترا نيح نم يآ :ش ( دترا ذنم

 نم لقأل ءاج ول هنأل رثكألاب ديق اغإو « رثكألاب ةنسلا اوقحلأف ةنسل دلوب تءاجف : هريغو «يفاكلا»
 ةدرلا لبق نطبلا يف هدوجو نقيتب هيبأ رقت همأ تناك نإو «دترملا هيبأ نم ثري دلولاف رهشأ ةتس

 . ناخ يضاق هركذ «بألل اًعبت اًملسم دلولا لعجيف ةدرلا تقو هاعدا ام ضقتني ملف

 رادب قسحل وأ ةدرلا ىلع ) :م بألا يأ :ش ( تام نإ نبالا هثرو ةملسم ةيراجلا تناك نإو ) :م

 ةقيقح ىلإ رقتفي ال هنأل « هتحص لبق هلوق ىلإ ةراشإ :ش ( انلق املف داليتسالا ةحص امأ « برحلا

 . هتوعد تحصف كلا

 ‹ ةزئاج امهدنع دترملا دوقع نأل « لاكشإ الب امهلوق ىلع ةحيحص دلولا ةوعد نأ ملعاو

 نأل ‹« ةحيحص هتوعد لعج نكل « ةفوقوم هدوقع لعج هنإف ةفينح وبأ امآ . هتوعد كلذكف

 نم يتلا ةيراجلا نم بسنلا ىعدا اذإ نوذأملا دبعلا نأ ىرت الأ ‹ كلملا ةقيقح ىلإ رقتفي ال داليتسالا
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 يف راصف هيلع ربجلل مالسإلا ىلإ هبرقل هل عبت دلولاو ةينارصن تناك اذإ مألا نألف ثرإلا امأو

 « ايد امهريخ اهنأل اهل ًاعبت ملسم دلولاف ةملسم تناك اذإ ام دترملا ثري ال دترملاو « دترملا مكح

 قحا نإف ‹ ءيف وهف لاملا كلذ ىلع رهظ مث برحلا رادب هلامب دترملا قحل اذإو . دترملا ثري ملسملاو

 در ةمسقلا لبق ةثرولا هتدجوف لاملا كلذ ىلع رهظف برحلا رادب هقحلأو الام ذخأو عجر مث

 ءهقاحلب يضاقلا ءاضقب ةثرولا ىلإ لقتتنا :يناثلاو . ثرإلا هيف رجي مل لام : لوألا نأل ؛مهيلع

 ءايدق اكلام ثراولا ناكو

 نم رثكأ دترملا ليوأتو . بسنلا ثري هنبا ةيراج دلو ىعدااذإ بألا كلذكو ءزاج هتراجت

 . همدعو هثرإ يف روكذملا عيرفتلا تبث بسنلا تبث اذإف ءامهليوأت

 هولعجي ملو ةينارصن وأ ةيدوهي همأ تناك اذإ اميف دترملل اًعبت يبصلا متلعج فيك :تلق نإف
 . مالسإلا رادل اعبت اًملسم

 ضقني اذه : ليق نإف ءاتالف ناك اذإف . هيوبأ دحأ هعم نكي ملاذإ نوكت انإ رادلا ةيعبت :تلق

 ادترم ربتعي الو رادلل اًعبت اًملسم ىقبي هنإف امهتدر لبق دلو لفط امهلو ناملسملا ناوبألا دترا اذإ ام

 ام ىلع ىقبيف « هيوبأل اعبت اًملسم وه ناك لب « رادلل اًعبت ىقبي هنأ ملسن ال اتام نإو . امهل اًعبت

 هيبأل اًعبت لعجف ءًالصأ مالسإلا مكح هل تبثي مل دلولا ناف ءيجي ام فالخب ءامهتدر دعب ناک

 . مالسإلا ىلإ هبرقل دترملا

 مالسإلا ىلإ هبرقل ) :م بألل يأ :ش ( هل عبت دلولاو ةينارصن تناك اذإ مألا نألف ثرإلا امآو ) :م

 هيبأل اًعبت ناك الو . مألا ربجت الو « مالسإلا ىلع ربجي لب ةدرلا ىلع رقي ال هنأل :ش ( هيلع ربجلل

 . دترملا نم الو ملسملا نم ال دحأ نم ثري الو :ش ( دترملا ثري ال دترملاو « دترملا مكح يف راصف ) :م

 :ش ( اًنيد امهريخ ): م مألا نأل يأ :ش ( اهنأل « اهل اًعبت ملسم دلولاف ةملسم تناك اذإ ام ) :م

 ىلع رهظ مث برحلا رادب هلام دترملا قحل اذإو . دترملا ثري ملسملاو ) :م ايد نيوبألا ريخ عبتي دلولاو

 همكح نوكيف « يبرح لام هنأل ةمينغ يآ :ش ( ءيف وهف لاما ) :م كلذ ىلع بلغ يأ :ش ( كلذ

 . نيرادلا نيابتل هيف ةثرولل قح الو برحلا لهأ لاومأ رئاس مكح

 هقحلأو الام ذخأو ): م مالسإلا راد ىلإ :ش ( عجر مث ) :م برحلا رادب يأ :ش ( قحل نإف ) :م

 هيف رجي مل لام لوألا نأل ؛ مهيلع در ةمسقلا لبق ةثرولا هتدجوف لاملا كلذ ىلع رهظف برحلا رادب

 يأ :ش (يناثلاو ) :م ةلاحم ال ءيف وهف يبرحلا لام ىلع رهظ اذإو ‹ يبرحل لام وهف :ش (ثرإلا

 مدقلا كلاملاو :ش ( اًيدق اكلام ثراولا ناكو « هقاحلب يضاقلا ءاضقب ةثرولا ىلإ لقتنا ) :م يناثلا لاملا

 يفف اهلاحب ةلأسملاو هقاحلب مكح يضاقلا نكي مل نإف 1 اًناجم هذخأ ةمسقلا يف هلام دجو اذإ

 ايف ناكف ‹ دوعيال هنأ رهاظلاف برحلا رادب قحل ءىش هنأل ءاًضيأ ةثرولا ىلع در ةياورلا رهاظ

 الإ مهل تبي ال قحلا نأل <« هيف ةثرولل قح ال اًنيف نوكي ريسلا تاياور ضعب يفو . ًارهاظ
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 ةباتكلاف املسم دترملا ءاج مث نبالا هبتاكو هنبال هب ىضقف دبع هلو برحلا رادب دترملا قحل اذإو
 ذفنم ليلدب اهذوفنل ةباتكلا نالطب ىلإ هجو ال هنأل « ملسأ يذلا دترملل ءالولاو ةباتكلاو « ةزئاج

 لكوملا ىلإ عجرت هيف دقعلا قوقحو هتهج نم ليكولاك هفلخ نوكي وه يذلا ثراولا انلعجف

 هتدر ىلع لتق وأ « برحلا رادب قحل مثأطخ الجر دترملا لتق اذإو . هنع قتعلا عقي نم ءالولاو

 ةلاح يف هبستكا اميف ةيدلا : الاقو . ةفينح يبآ دنع ةصاخ مالسإلا لاح يف هبستكا لام يف ةيدلاف

 نابسكلا امهدنعو « هلام يف نوكتف ةرصنلا مادعنال دترملا لقعت ال لقاوعلا نأل  ةدرلاو مالسإلا

 . نيلاحلا يف هتافرصت ذوفنل هلام اعيمج

 . ءاضقلاب

 ةباتكلاف اًملسم دترملا ءاج مث نبالا هبتاكو هنبال هب ىضقف دبع هلو برحلا رادب دترملا قحل اذإو ) :م

 . ةثالثلا ةمئألل اًقالخ :ش ( ةزئاج

 وأ :ش ( ذفنم ليلدب اهذوفنل ةباتكلا نالطب ىلإ هجو ال هنأل ملسأ يذلا دترملل ءالولاو ةباتكلاو ) :م

 نوکپ وه ) :م » يذلا دترملا نبا وه:ش ( يذلا ثراولا انلعجف ) :م قاحللاب يضاقلا ءاضق هبدأ

 رادب قحل امل هنأل دترملا ةهج نم يأ :ش ( هتهج نم ليكولاك ) :م دترملا هيبأ فلخ يأ :ش (هفلخ

 ءايحإلا مكح تبث داع املف «فرصتلا يف هنع اًملخ هلعجو هلام ىلع هيبأ طلس هنأك راص برحلا

 . هتهج نم ليكولاك هيبأ نأل ةباتكلا لدب ناكو « انركذ امل ةباتكلا خسفي ملو توملا مكح لطبو

 :م ليكولا ىلإ ال :ش ( لكوملا ىلإ عجرت ) :م ةباتكلا دقع يف يأ :ش ( هيف دقعلا قوقحو ) :م

 اذإ ام فالخب هدلو دلولا نوكيف ملسأ يذلا دترملا نع الإ عقي ملو :ش ( هنع قتعلا عقي نمل ءالولاو)

 ولام فالخبو « هنع قتعلا عوقول ثراولل نوكي ذئنيح ءالولا نإف ‹ ثراولل ةباتكلا لدب ىدأ

 . اًضيأ نبالل هيف ءالولا نإف «بتاكملا قتع دعب عجر

 :م ليتقلا ةيد يأ :ش (ةيدلاف هتدر ىلع لتق وأ برحلا رادب قحل مث أطخ ًالجر دترملا لتق اذإو ) :م

 :م دمحمو فسوي وبأ لاق يأ :ش ( الاقو . ةفينح يبأ دنع ةصاخ مالسإلا لاح يف هبستكا لام يف)

 خسنلا ضعب يف :ش ( ةدرلاو مالسإلا ةلاح يف ) :م هبستكا اميف بجي يأ :ش ( هبستكا اميف ةيدلا)

 ةثالثلا تلاق امهلوقبو 8 اعیمج

 ( ةرصنلا مادعنال دترملا لقعت ال لقاوعلا نأل ) :م هلام يف ةيدلاف مالسإلا راد يف ايح ناك ول اذكو

 (هلام يف ) :م ةيدلا يأ :ش ( نوكتف ) :م دترملا ةرصن همزلي ال ملسملاو « ةرصنلا ىنعمب لقعلا نأل :ش

 :م دمحمو فسوي يبأ دنع يأ :ش ( امهدنعو ) :م ةرصنلا مادعنال لتاقلا دترملا لام يف يأ :ش

 ذوفنل ) :م دترملا لام يأ :ش ( هلام ) :م دترملا بسكو مالسإلا بسك يأ :ش ( اًعيمج نابسكلا)

 .ةدرلا لاحو مالسإللا بسك لاح يف يأ :ش ( نيلاحلا يف هتافرصت
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 نود هيف هفرصت ذافنل مالسإلا يف بستكملا هلام هدنعو ءامهدنع امهيف ثرإلا يرجي اذهلو

 تعطق اذإو . هدنع ايف يناثلاو « هنع اثاريم لوألا ناك اذهلو « هفرصت فقوتل ةدرلا يف بوسكللا
 ءاج مث برحملا رادب قحل وأ كلذ نم هتدر ىلع تام مث -هللاب ذايعلاو- دتراف ًادمع ملسملا دي

 تلح ةيارسلا نألف لوألا امأ ‹ ةثرولل هلام يف ةيدلا فصن عطاقلا ىلعف كلذ نم تامفاملسم

 نأل ‹ كلذ نم تامف ملسأ مث دترملا دي تعطق اذإ ام فالخب « تردهأف موصعم ريغ الحم

 ‹ رابتعالا هقحلي ال رادهإلا

 :م ةدرلا بسكو مالسإلا بسك يف يأ :ش ( امهيف ثرإلا يرجب ) :م هلبق امل حاضيإ :ش ( اذهلو ) :م

 يأ :ش ( مالسإلا يف بستكملا هلام ) :م - هللا همحر - ةفينح يبأ دنعو يأ :ش ( هدنعو ) :م

 . ةدرلا يف هبستكا يذلا نود مالسإلا يف هبستكا يذلا وه دترملا لام

 ريدقت ىلع ميقتسي ال ىنعملا ذإ هل ةفصب سيلو هربخ بستكللا : هلوقو «أدتبم هلام هلوقف

 : ىلاعت هلوق يف امك ةفصلا مهوتي ال ىتح لصفلا ريمضب لوقي نأ بيكرتلا قح ناكو « ةفصلا
 ةدرلا يف بوسكملا نود): م مالسإإلا بسك يف :ش ( هيف هفرصت ذافنل) :م ( نوم اظلا مه نورفاكلاو#

 . ةدرلا بسك يف :ش ( هفرصت فقوتل

 بسك يأ :ش ( لوألا ناك ): م مالسإلا يف بسكلا هلامو هلوقل حاضيإ :ش ( اذهلو ) :م

 ةدرلا بسك ناك يأ ةدرلا بسك يأ :ش ( يناثلاو ) :م . دترملا نع يأ :ش ( هنع اًناريم ): م مالسإلا

 . ةفينح يبأ دنع يأ :ش ( هدنع ) :م ةمينغ يأ :ش ( ايف ) :م

 نم يأ :ش ( كلذ نم هتدر ىلع تام مث -هللاب ذايعلاو- دتراف اًدمع ملسملا دي تعطق اذإو ) :م

 عطاقلا ىلعف ) :م عطقلا نم يأ :ش ( كلذ نم تامف اًملسم ءاج مث برحلا رادب قحل وأ ) :م عطقلا

 : وهو لوألا هجولا يأ :ش ( لوألا ام ) :م هدي عوطقملا ةثرول يأ :ش ( ةثرولل هلام يف ةيدلا فصن

 موصعم ريغ ًالحم تلح ) :م توملا ىلإ عطقلا ةيارس يأ :ش ( ةيارسلا نألف ) :م هتدر ىلع تام اذإ ام

 . اهل ةميق ال لاح يف لصح ام روف اهنأل سفنلا ةيد بجي ملف اهرابتعا رده ينعي :ش ( تردهأف

 تبجو عطقلا بجي مل اذإف « ةهبش راص ةدرلا ضارتعا نأل ءديلا يف صاصقلا بجي ملو

 ةلاح يف يهو ديلا ةمصع لاح يف لصح ديلا عطق نأل « سفنلا ةيد فصن يهو ديلا ةيد

 ءيف يه : مكاحلا لاقف أطخ ناك اذإ امآ « ادمع عطقلا نوكل هلام يف ةيدلا تناك اغنإو «مالسإلا
 . هتلقاع ىلع

 :م ًالصأ نامضلا بجي ال ينعي :ش ( كلذ نم تامف ملسأ مث دترملا دي تعطق اذإ ام فالخب ) :م

 ‹ كلذ دعب رابتعالا هقحلي ال رده تراص اذإ ةيانحلا ىنعي :ش ( رابتعالا هقحلي ال رادهإلا نأل )
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 هقاحلب ىضق اذإ هانعمو قحل اذإ ام وهو :ىناثلا امأو . ةدرلاب اذكف ءاربإلاب ردهي دقف ربتعملا امأ

 وعي الف ريدقتلا يف إو ‹ ةيارسلا عطقي ری دوعي الف ريدقتلا ىف ةثداح ةايح همالسإو « ةيارسلا عطقي توملاو ‹ اريدقت ًاتيم راص هنألف
 یل ي ىلع وهف يضاقلا ضقي مل . ىلاعت هللا ءاش نإ هنيبن ىذلا فالحلا ذ هقاحلب ىضاقلا ضقي مل اذإف  ىلوألا ةيانحلا

 نأل ‹ ةيدلا فصن كلذ عيمج يف :-هللا امهمحر- رفزو دمحم لاقو . -هللا امهمحر-فسوي

 . ملسأف دترم دي عطق اذإ امك . نامضلا ىلإ مالسإلاب بلقني الف ةيارسلا ردهأ ةدرلا ضارتعا

 :م اًبجوم بلغتي ال بجوملا ريغ نأل « كلذ دعب اربتعم بلغتي ال ءادتبا اربتعم عطقي مل اذإ ينعي

 ءاضيأ عيبلابو قاتعإلاب اذكو ءةدرلاب ردهي اذكف يأ :ش ( ةدرلاب اذكف « ءاربإلاب ردهي دقف ربتعملا امأ)

 نامض عئابلا نمضي الف تام مث هبيصن هيلع در مث ىلوملا هعاب مث ناسنإ دي دبع عطق ول ىتح

 . عيبلا ثيح نم ةيارسلا نامض نع هأربأ دقف هعاب امل هنأل «سفنلا

 اذإ هانعمو ) :م برحلا رادب :ش ( قحل اذإ ام وهو ) :م يناثلا هجولا يأ :ش ( ينافلا امأو ) :م

 نم ال مكحلا ثيح نم :ش (اريدقت ايم راص ) :م قحاللا دترملا نألف يآ :ش ( هنألف هقاحلب ىضق

 امك اًمكح اّتيم راص فلحلاب ىضق امل يضاقلا نأل :ش ( ةيارسلا عطقي توملاو ) :م ةقيقحلا ثيح

 .انرکذ

 دوعي الف ) :م ىرخأ سفن اهنأل :ش ( ريدقتلا يف ةثداح ةايح ) :م كلذ دعب :ش ( همالسإو ) :م

 يف نيتياور فسوي يبأ نع لصفلا اذه يف هاواتف يف يج اولولا دروأو :ش ( ىلوألا ةيانحلا مكح

 . نمضي ال ةياور يفو « سفنلا ةيد نمضي ةياور

 يف مالسإلا رخف لاقف كلذ نم تام مث يضاقلا ءاضق لبق قاحللا دعب اًملسم داع اذإ امأو

 . هيف صن أل :(ريغصلا عماجلا» حرش

 ةيد بجي هيبحاص دنعو . ةيدلا فصن بجي دمحم دنع ينعي فالتخالا ىلع وهو : لاق مث

 نإ هنيبن يذلا فالخلا ىلع وهف هقاحلب يضاقلا ضقي مل اذإف ) :م هلوقب فنصللا راشأ هيلإو ةلماك سفنلا

 : هلوق وهو هرخآ ىلإ . . . ضقي ملاذإو هلوق يلت يتلا ةلأسملا ىلإ هب راشأ :ش (ىلاعت هللا ءاش

 يبأ دنع اذهو ةلماك ةيدلا هيلعف تام مث ملسأو ) :م برحلا راد يأ :ش ( قحلي مل نإف : لاق ) :م

 .( هللا امهمحر - فسوي يبأو ةفينح

 تام اذإ اميف يأ :ش ( ةيدلا فصن كلذ عيمج يف : - هللا امهمحر - رفزو دمحم لاقو ) :م

 بلقني الف ‹ ةيارسلا ردهآ ةدرلا ضارتعا نال ): م ملسأو قحلي مل وأ املسم ءاج مث قحل وأ هتدر ىلع

 تراصف « ءيش هيلع بجي ال لتاق هلتق ول احابم راص دادترالا دعب هنأل :ش ( نامضلا ىلإ مالسإلاب

 نم تام ءاوس :ش ( ملساأف دترم دي عطق اذإ امك ) :م راصو « عطقلا نم هلوق يفامك ةردهم ةدرلا
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 للختي مل اذإ امك « سفنلا نامض بجيف هيف تمتو موصعم لحم ىلع تدرو ةيانحجلا نآ امهلو

 داقعنا لاح يف اهمايق ربتعملا اغنإو . ةيانجلا ءاقب لاح يف ةمصعلا مايقب ربتعم ال هنأل اذهو « ةدرلا
 لاح يف كلملا مايقك راصو « هلك كلذ نم لزعمب ءاقبلا ةلاحو مكحلا توبث لاح يفو « ببسلا

 ملسی نآ یبآو هلام اریسأ ذخأف الام بستكاو برحلا رادب قحلو بتاكملا دترا اذإو . نيميلا ءاقب
 ‹ امهلصأ ىلع رهاظ اذهو « هتثرولف يقب امو « هبتاکمو هالوم یفوی هنإف « لتقف

 سسس هج
 ىلع ءاب يناثلا يف ديلا ناهض الو ء لوألا يف سفنلا نامسض بجي ا تج ؛ تي مل وأ علعقلا

 تو موصس لحس ىلع تورو ةا نام سوب يأو ةغينح يبالو يآ :ش ( امهلو ) :م
 ةيدلا وهو :ش ( سفنلا نامض بجيف ) :م اًملسم نيلاحلا يف ناك هنأك موصعم لحم يف يأ :ش ( هيف
 ةمصعلا مايقب ربتعم ال هنأل اذهو ) :م ةثالثلا ةمئألا تلاق هبو :ش ( ةدرلا للختي مل اذإ امك ) :م ةلماكلا
 وهو :ش ( ببسلا داقعنا لاح يف ) :م ةمصعلا مايق يأ :ش ( اهمايق ربتعملا اغإو « ةيانجلا ءاقب لاح يف
 ( هلك كلذ نم لزعمب ءاقبلا ةلاحو ) :م نامضلا بجوي :ش ( مكحلا توبث لاح يفو ) :م ةيانجلا نامض
 امك «ةلاحلا هذه يف ةمصعلا ءاقب ربتعي الو « مكحلا توبث لاح نم ببسلا داقعنا لاح نم يأ :ش
 . خسفيل يأ «لزعمب رمألارده نم يأ : ديرد نبا لاقو . ةاكزلا يف لوحلا ناصقنب ربتعي ال

 رح تنأف رادلا تلخد نإ هدبعل لاق اذإ ينعي :ش ( نيميلا ءاقب ةلاح يف كلم ا مايقك راصو ) :م
 قتعي مث ةيانجلا دنع وأ نيميلا دنع كلملا مدع ىلع داعأ قتع رادلا لخد مث هارتشا مث هعاب مث

 ‹ نيدلا ليدبتل تعضو اهنأل « مزلتسم الو ءاربإب تسيل ةدرلا نأب عيبلاو ةدرلا نيب قرفو
 عيب فالخب « ةدرلاب همد ردهل نامضلا بجي مل ةدرلا ىلع تام اذإ إ هنأل « ءاربإ ريغ نم حصتو
 دقفادصق لصألا عطق اذإف . هكلم لدب نامضلاو هكلم عطقل عضو عيبلا نأل « هيلع ينجلا دبعلا
 . ءاربإلاك راصف « اًضيأ لدبتلا عطق

 «لماشلا» يف لاقف املسم ةيارسلاب هدي عوطقملا تام وأ لتقي دترا اذإ ام باتكلا يف ركذي ملو
 ةيانحلا نأل < سفنلا ةيد هتلقاع ىلعف أطخ ناك نإو تام لتاقلا نأل < ‹ هيلع ءيش الف ادمع ناک نِٳ

 هتدر لاح يف ةيانحجلا تناك ول مرج ال ةيانجلا موي اًملسم ناك يناجلا نأل < ‹ لعفلل ةبجوم تدقعنا
 . هلام يف تناک

 :م عنتما يأ :ش ( ىبآو هلامب اريسأ ذخاف الام بستکاو برحلا رادب قحلو بتاكملا دترا اذإو ) :م
 هقح هافو نم لوهجملا ةغيص ىلع :ش ( ىفوي ) :م نأ مكحلا نإف يأ :ش ( هنإف لتقف ملسي نأ)
 كلذ دعب :ش ( يقب امو ) :م هلام نم ةباتكلا لدب يأ :ش ( هبتاكمو هالوم ) :م فاو هاطعأ اذإ ديدشتلا
 مكحلا نم روكذملا اذه يأ :ش ( امهلصأ ىلع رهاظ اذهو ) :م بتاكملا ةئرولف يأ :ش ( هتثرولف ) :م
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 نألف -هللا همحر- ةفينح يب دنع امأو . ًابتاكم ناك اذإ اذكف ًارح ناك اذإ هكلم ةدرلا بسك نأل

 ال هنأ ىرت الأ . هباسكأ اذكف « ةدرلاب فقوتتال ةباتكلاو « ةباتكلاب هباسكأ كلم اغإ بتاكملا

 - هتأرماو لجرلا دترا اذإو.ىلوألا قيرطب ىندألاب اذكف « قرلا وهو ىوقألاب هفرصت فقوتي

 دلو امهدلول دلوو دلو تدلوو برحلا راد يف ةأرملا تلبحف برحلا رادب اقحلو - هللاب ذايعلاو

 اهدلو اهعبتيف قرتست ةدترملا نأل « ءيف نادلولاف ًاعيمج مهيلع رهظف

 ناك اذإ ) :م دترملا كلم يأ :ش ( هكلم ةدرلا بسك نأل ) :م دمحمو فسوي يبأ لصأ ىلع رهاظ

 . هل اًبسک نوکی :ش ( اًبتاکم ناک اذإ اذکف ارح

 نأل ‹ ةفينح يبأ لوق ىلع لكشم اذه ينعي :ش (- هللا همحر - ةفينح يبأ دنع امأو ) :م

 وبأ جاتحیو « بتاکملل الم هلعج انه اهو « ارح ناک اذإ هدنع دترملل نوکی ال ةدرلا بسک

 هل اكلم هلعجو ارح ناک اذإ هل اكلم هبسک لعجی مل ثیح بتاکملاو رحلا دترملا نيب قرفلا ىلإ ةفينح

 دقعب يأ :ش ( ةباتكلاب هباسكأ كلمي اغنإ بتاكملا نألف ) :م هلوقب هركذ ام قرفلا هجوو « اًبتاکم ناك اذإ

 . ةباتكلا

 لطبي ال هنأل « اهب لطبي ال يأ :ش ( ةدرلاب فقوتت ال ) :م ةباتكلاو يأ :ش ( ةباتكلاو ) :م

 لعجو مالسإلا ةبتاكمك ةبتاكم نوكتف برحلا راد يف هقوحلب اًمكح توملاب اذكف « توملا ةقيقحب

 ‹ ةدرلا مكح يف لعجيو ايبرح هترورض عني هتبقر يف ىلوملا كلم مايق ذإ « مالسإلا راد يف هنأك
 . ناخ يضاقو ةمئألا سمش عماج يف اذك . مالسإلا راد يفو

 كلذ حضوتساو ‹ فقوت ال ةلصاحلا :ش (هباسكأ اذكف ) :م ةدرلاب ةباتكلا دقع فقوتي مل اذإو

 قيرطب) :م ةدرلا وهو :ش ( ىندألاب اذكف « قرلا وهو ىوقألاب هفرصت فقوتي ال هنأ یرت الأ ) :م هلوقب

 دترملا تافرصت ضعب نأل ‹ فرصتلا نع ةيعناملا يف ةدرلا نم ىوقأ قرلا ناك اغنإو :ش ( ىلوألا

 ‹ امهريغو ءارشلاو عيبلاك ةذفان هتافرصت ةماع امهدنعو « قالطلاو داليتسالاك عامجإلاب ذفان

 فقوتي مل اًقيقر هنوك عم بتاكملا تافرصت فقوتي امل مث اهلك تافرصتلا نم عونممف دبعلا امأف

 . ىلوأ دترم هنأ عم اًضيأ هفرصت

 :ش (برحلا راد يف ةأرملا تلبحف برحلا رادب اقحلو- هللاب ذايعلاو- هتأرماو لجرلا دترا اذإو ) :م

 . اقافتا عقو برحلا رادب لبحلا ديقو

 :ش (رهظف دلو امهدلول دلوو ادلو تدلوو ): م مكحلا كلذكف مالسإلا راد يف تلبح نإو

 نأل ) :م ةمينغ دلولا دلوو دلولا يأ :ش ( ءيف نادلولاف اًعيمج مهيلع ) :م بلغف يأ « ءاظلا مضب

 :م ءيجي امك اًئيف نوكيف ةيرحلاو قرلا يف مألا عبتي دلولا نأل :ش ( اهدلو اهعبتيف قرتست ةدترملا
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 - ةفينح يبأ نع نسحلا ىورو . دلولا دلو ربجي الو ء مالسإلا ىلع لوألا دلولا ربجيو

 ىلع اهلك لئاسم ةعبرأ ةعبار يهو « مالسإلا يف ةيعبتلا هلصأو دجلل ًاعبت ربجي هنأ -هللا همحر

 دادتراو : لاق ‹ ةبارقلل ةيصولا ىرخألاو ءالولا رج ةشلاثلاو ‹ رطفلا ةقدص ةيناشلاو ‹ نيتياورلا

 ةفينح يبأ دنع دادترا لقعي يذلا يبصلا

 الو ) :م هيبأل اَعبت اررحم ريصي نأ دعب ةعبرألا ةمئألا عامجإب :ش ( مالسإلا ىلع لوألا دلولا ربجيو)
 . دادجألا نوعبتي الو دافحألاو نيدلا يف ءابآلا نوعبتي دالوألا نأل :ش ( دلولا دلو ربجي

 ىلع :ش ( ربجي ) :م دلولا دلو نأ يآ :ش ( هنأ -هللا همحر -ةفينح يبأ نع نسحلا ىورو ) :م

 نوكيال اذهلو « ةريغصلاو ريغصلا حاكنإ يف بألا مكح هل دجلا نأل :ش ( دجلل اعبت ): م مالسإلا

 ةيعبتلا هلصأو ): م مالسإلا ةيعبت يف اذكف « ريغصلا لام عيب يف كلذكو « غولبلا دعب رايخلاامهل
 : م مالسإإلا يف ةيعبتلا نأ :ش ( يهو ): م مالسإلا يف ةيعبتلا فالخلا لصأ يأ :ش ( مالسإلا يف

 عبار نيب قرفلاو . لئاسم عبرأ ىدحإ هانعم لصاح « لئاسم عبرأ يأ :ش ( لئاسم ةعبرأ ةعبار)

 . ةعبرأ ةثالثلا ريصي لوألا ىنعم نأ وه ةعبرأ عبار نيبو ةثالث

 ىلع اهلك ) :م رييصتلا ىنعم ققحتي الف لاحب لصاحلا لصحي ال امهدحأ يناثلا ىنعمو
 ةياور ىرخألاو « ةياورلا رهاظ امهدحأ ء نيتياورلا ىلع ةعبرألا هذه لك يأ :ش ( نيتياورلا
 . ةياورلا رهاظ يفو ‹ بألاك ةياور ىلع اهيف دحلاف نسحلا

 دجلا يدؤي ال ةياورلا رهاظ يف الو :ش ( رطفلا ةقدص ) :م ةيناثلا ةلأسملا يأ :ش ( ةيناثلاو ) :م

 اذإ نكل بأل اكلام نبالا نبال نكت ملاذإ اهيدؤي نسحلا ةياور يفو . هيأ نبا نع رطفلا ةقدص

 . ريف بألا ناك

 لاق «يفاكلا» يف ديهشلا مكاحلا لاق :ش ( ءالولا رج ) :م ةثلاثلا ةلأسملا يأ :ش ( ةثلاثلاو ) :م
 قيقر بألاو قتتعم دفاحلاو دجلا قتعأ اذإ ينعي ءالولا دجلا رجيال : دمحمو فسوي وبأو ةفينح وبأ

 مكاحلا لقنو . قتعأاذإ بأل ءالولا دجلا رجي نسحلا ةياور ىلعو . هيلاوم ىلإ دفاحلا ءالو رجي ال

 . ءالولا رج دحلا قتعأ اذإ هنأ يبعشلا نع «يفاكلا» يف

 ىصو اذإف :ش ( ةبارقلل ةيصولا ) :م ةعبارلا يهو ىرخألا ةلأسملا يأ :ش ( ىرخاأللاو ) :م

 هللا لاق « ةبارقلا نم برقأ هلعج ىلاعت هللا نأل « دلاولا ةيصولا يف لخدي ال هئابرقأل وأ هتبارقل

 . بألاك هنأل «نسحلا ةياور ىلع اضيأ لخدي ال دجلا مث « ( نيبرقألاو نيدلاولل ةيصولا * : ىلاعت

 . بألاك سيل هنأل لخدي ةياورلا رهاظ ىلعو
 ةفينح يبأ دنع ) :مادترم ريصي دترا اذإ ينعي :ش ( دادترا لقعي يذلا يبصلا دادتراو : لاق ) :م
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 اناك نإ هيوبأ ثري الو مالسإ همالسإو ‹ لتقيالو مالسإلا ىلع ربجيو -هللا امهمحر- دمحمو

 رفز لاقو . مالسإ همالسإو دادتراب سيل هدادترا : -هللا همحر-فسوي وبأ لاقو. نيرفاك

 عبت هنآ مالسإلا يف امهل « دادتراب سيل هدادتراو مالسإب سيل همالسإ -هللا امهمحر-يعفاشلاو

 - يلع نأ هيف انلو . هل لهؤي الف ةرضملا اهبوشي اماكحأ همزلي هنألو « ًالصأ لعجي الف هيف هيوبأل

 ‹ روهشم كلذب هراختفاو همالسإ- مالسلا هيلع- يبنلا ححصو هابص يف ملسأ -هنع هللا يضر

 ( همالسإو . لتقي الو مالسإلا ىلع ربجيو ) :م دمحأو كلام لاق هبو :ش ( - هللا امهمحر - دمحمو

 . نیرفاک اناک نإ هیوبآ ٹری الو ) :م هب دتعم يآ :ش ( مالسإ ) :م لقعي يذلا يبصلا مالسإو يأ :ش

 . مالسإ همالسإو ) :م ربتعمب سيل ينعي :ش ( دادتراب سيل هدادترا : - هللا همحر - فسوي وبأ لاقو

 امهالك ربتعي :ش ( دادتراب سیل هدادتراو « مالسإب سیل همالسإ : - هللا امهمحر - يعفاشلاو رفز لاقو

 يف يأ :ش ( هيف هيوبأل عبت هنأ مالسإلا يف ) :م يعفاشلاو رفزل يأ :ش ( امهل ) :م نأل ربتعي ال

 :م هسفنب هل ًالصأ نوكي الف « مالسإللا يف هيلع ىلوم هنأل :ش ( ًالصأ لعجي الف ): م مالسإلا

 باش لاقي « طلخلا وهو بوشلا نم :ش ( اهبوشي ماكحأ همزلي ) :م يبصلا نألو يأ :ش (هنالو)

 س وا

 ر يلا لوق نال ؛ ةرضلا موزلب مالسإ ربتعي الف « ةرفلا ال هجولا لهأ يبصلاو . هرحن

 الف ) :مدترا وأ ملسأ اذإ اذکف «زوجیال یرتسشا ا حبوا قلع وآ قلط رل هآ یرتالا « مزعل

 . مالسإلل ًالهأ يبصلا لعجي الف ىأ :ش ( هل لهؤي

 هابص يف ملسآ - هنع هللا يضر - الع نأ ) :م يبصلا مالسإ دادتعا يف يأ :ش ( هيف انلو ) :م

 ينامث وأ نينس عبس ملسأ نيح ناك هرمع نأ « ةورع نعو :ش ( -مالسلا هيلع- يبنلا ححصو

 هللا يضر - يلع ىلص نم لوأ : لاق ‹ دهاجم نع هدانسإب تاقبطلا يف دعس نبا یورو . نینس

 هللا يضر - يلع ملسأ : لاق ةرارز نب نمحرلا دبع نب دمحم نعو . نينس رشع نبا وهو - هنع

 . اًنثو دبعي ملو نينس عست نبا وهو -

 نبا وهو يلع ملسأ - هنع هللا يضر - دمحأ نع يورو : (قيقحتلا» يف يزوجلا نبا لاقو

 : لاقو . اذه حصي ملو ةنس ةرشع سمخ نبا وهو ملسأ هنأ اًضيأ هنع يورو « نينس ينامث

 زاج نينس عبس مالغلا غلب اذإ لاقف « نينس عبس نبا يبصلا مالسإ ةحص دمحأ نع صوصنلاو

 ىتح هب رظتنا مالسإلا نع عجر نإف « اًملسم هيوبأ دحأ ناك اذإ مالسإللا ىلع ربجيو « همالسإ

 . لتق الإو ملسأ نإف . غلبي

 همالسإب - هنع هللا يضر - يلع راختفاو يأ :ش ( روهشم كلذب هراختفاو ء همالسإ ) :م

0 
 . روھهمسم
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 ىلع ليلد عوط نع رارقإلا نأل ؛ هعم رارقإلاو قيدصتلا يهو مالسإلا ةقيقحب ىتأ يبصلا نألو

 لجأ نم يهو « ةيوابقع ةاجنو ةيدبأ ةداعس هب قلعتي امو « درت ال قئاقحلاو « فرع ام ىلع هداقتعا

 ةرضم اهنأ ةدرلا يف مهلو « هبوشب يلابي الف « اهريغ هيلع ىنتبي مث « يلصألا مكحلا وهو عفانم

 ام ىلع عفانملا ىلعأ هب قلعت هنأل « هللا همحر- فسوي يبأ لصأ ىلع مالسإلا فالخب « ةضحم

 نأل ) :م رفك ناييإلا نع رجحلاو كلذ لصح اذلف « ناسللاب رارقإلاو نانجلاب قيدصتلا وه نالا
 نأل :ش ( درت ال قئاقحلاو ): م مالكلا ملع يف :ش ( فرع ام ىلع هداقتعا ىلع ليلد عوط نع رارقإلا

 عرشلا نأل « قالطلاو ريراقألا فالخب « ةرورض ريغب ام عضوم يف ةقيقح رابتعا طقسي ام عرشلا
 اًقوطعم نوكي نأ زوجي :ش (ةيدبأ ةداعس هب قلعتي امو ) :م راذعألا ضعبب امهتقيقح رابتعا طقسأ

 زوجيو « فوذحم أدتبم ربخ نوكي نأ زوجيو . قلعتيام وهو قيدصتلا وه يأ « قيدصتلا ىلع
 . واو ريغب نوكي نأ ريدقت ىلع يلصألا مكحلا وه هلوق هربخو ًأدتبم نوكي نأ

 باوج وهو « ىلوألا وهو هربخ ةيدبأ ةداعس هلوقو « أدتبم هب قلعتيامو نوكي نأ زوجيو
 . ةرضملا اهبوشت ماكحأ همزلي هنألو امهلوق نع

 هنوك ةرورض نمو . ناييإلا يف لفنال هنأل « اًنيف عقو هسفنب همالسإ حص ول هنأب ضروعو
 ‹ حصت مل اًضرف ةحيحصب نكت مل اذإف « قافتالاب بطاخم ريغ وهو هب اًبطاخم نوک نأ اًضرف
 . لفنلاو ضرفلا نيب ددرتي هنإف « تادابعلا رئاس فالخب

 ةعمج رضح اذإ رفاسملا نإف « اًبطاخم نوكي نأ اًضرف هنوك ةرورض نم نأ ملسن ال باوجلاو
 يف اندنع بطاخمب سيلو اًضرف عقو تقولا لوأ يف ىلص نمو « هب بطاخمب سيلو اًضرف ىلصو
 . تقولا كلذ

 ةداعسلا يأ :ش ( يهو ) :م ءيش لك ىبقعو « ىبقع ىلإ هتبسن :ش ( ةيوابقع ةاجنو ) :م

 مث ) :م هل عوضوملا يأ :ش ( يلصألا مكحلا وهو ) :م اهمظعأ نم يأ :ش ( عفانملا لجأ نم) :م ةيدبألا

 تافرصتلا يف هيلإ روظنملا نأل :ش ( هبوشب يلابي الف ) :م ثاريملا نامرح لثم :ش ( اهريغ هيلع ىنتبي

 . ةيلصألا ةعوضوملا

 نم ركذامامأو < هلجأل ءيشلا كلذ عضو ام يلصألا مكحلا نم دارملا : ةعيرشلا جات لاقو

 . [. . . .] كلذكف ةرضملا اهبوشت ماكحأ موزل

 :م ةدرلا نأ يأ :ش ( اهنأ ةدرلا يف ) :م يعفاشلاو رفزو فسوي يبأل يأ :ش ( مهلو ) :م

 - فسوي يبآ لصأ ىلع مالسإلا فالخب ) :م ةضحملا ةراضلا تافرصتلا نم يآ :ش ( ةضحم ةرضم)

 ( رمام ىلع ) :م ةضحم ةعفنم هنأل :ش ( عفانملا ىلعأ ): م مالسإلاب يأ :ش ( هب قلعت هنال - هللا همحر
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 يف انلق امك ةقيقحلل درم الو « ةقيقح ةدوجوم اهنأ -هللا امهمحر- دمحمو ةفينح يبألو . رم
 تابوقعلاو « ةبوقع هنأل ‹ لتقي الو هل عقنلا نم هيف امل مالسإلا ىلع ربجي هنأ الإ « مالسإلا

 ال نايبصلا نم لقعي ال نمو ‹ لقعي يذلا يبصلا يف اذهو « مهيلع ةمحرم نايبصلا نع ةعوضوم

 لقعي ال يذلا ناركسلاو نونجلا اذكو « ةديقعلا رييغت ىلع لدي ال هرارقإ نأل « هدادترا حصي

 وهو فسوي يبأ بهذمو . ةيدبألا ةداعسلا زوف هب دوصقملاو « عفانملا لجأ نم يهو هلوق وهو :ش

 . ةدرلا يف سايقلا

 درم الو ‹ ةقيقح ةدوجوم ) :م ةدرلا نأ يأ :ش ( اهنأ - هللا امهمحر - دمحمو ةفينح يبالو ) :م

 اذه نأب ضرتعاو :ش ( هل عفنلا نم هيف امل مالسإلا ىلع ربجب هنأ الإ « مالسإلا يف انلق امك ةقيقحلل

 عراشلا قرف سايقلاب نيببسلا نيب عمج كلذو « ةضحم ةعفنم وهاب ةضحم ةرضم وه اجب رابتعا

 . لوصألا يف فرع ام ىلع دساف هلثمو « امهنيب

 نأ ملسن الو درلا زاوج مدع يف هققحتو رخآ ءىش دوجول اهيف سايق اذه نأب : بيجأو

 نع ةعوضوم تابوقعلاو « ةبوقع ) :م « لتقلا نأل يأ :ش ( هنأل لتقيالو ) :مامهنيب قرف عراشلا

 . مهيلع محرتلا لجأل يأ :ش ( مهيلع ةمحرم نايبصلا

 ‹ هابصب ةمحرلا رابتعاب دترملا يبصلا نم لتقلا ةبوقع طقس هنأل « رظن ليلعتلا اذه يف ليق

 بقاعي هنأ : يشاترمتلا عمابو «طوسبملا» و« رارسألا» يف ركذ هنإف اًدلخم رانلا ةبوقع طقسأ امو

 . لمأت هيفو ةرصبتلا ىلإ ةياورلا هذه يشاترمتلا لاحأو . ةمايقلا موي ةدرلاب

 حصي ال نايبصلا نم لقعي ال نمو ‹ لقعي يذلا يبصلا يف ) :م فالخلا اذهو يأ :ش ( اذهو ) :م

 :م دادترا حصي ال يأ :ش ( اذكو ) :م هزييمت مدعل :ش ( ةديقعلا ريبغت ىلع لدي ال هرارقإ نأل « هدادترا

 نوكي ال ناركسلا دادترا : يواحطلا حرش يف لاقو :ش ( لقعي ال يذلا ناركسلاو نونجملا)

 . هتآرما هنم نبت الو ادادترا

 لوق ىلع الإ عقاو هقالطو « ةذفان هدوقعو هتأرما نيبت : لاق هنأ فسوي يبأ نع يورو

 ملعن ال :رذنملا نبا لاق . ملعلا لهأ رثكأ قافتاب نيلدع نم ةدرلا ىلع ةداهشلا لبقت : عورف

 ىلإ دترملا ليقو . انزلا ىلع اًسايق ةعبرأ الإ لتقلا يف لبقي ال لاق هنإف « نسحلا الإ مهفلاح ادحأ

 دترا مث أدح باصأ نمو هديس ىلإ دبعلا يف هجو يف يعفاشلا دنع الإ ملعلا لهأ ةماع دنع مامإلا

 دمحأو كلامو يروثلا لاق هبو « يلو قحل نإو < دحلا هيلع ميقأ برحلا رادب قحلي مل نإ ملسأ مث

 . ال وأ برحلا رادب قحلأ ءاوس دحلا هيلع ميقأ : دمحأو يعفاشلا لاقو . ةياور يف

 كلام لاقو . قيدنزلا ةبوت لبقت الو دمحأو كلام لاق هبو « ةياور يف رحاسلا ةبوت لبقت الو
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 وه طقس امن هرفك ناك ءاوس دترم لك ةبوت لبقت : ةياور يف دمحأو يعفاشلا لاقو ةياور يف دمحأو

 . ليطعتلاو ةقدنزلاك هلهأ هب طين ام وأ « هلهأو هب

 ضعبو يعفاشلا باحصأ ضعب لاقو . ماسجألا مالآ يف ريثأت هلو ةقيقح رحسلل مث

 الب هملعتاذكو « مارح هميلعتو لييخت وه انإو « هل ةقيقح الو مسجلا يف هل ريثأت ال : ةيرهاظلا

 رحاسلا رفكي دمحأو كلامو انباحصأ نعو . رفك هتحابإ دقتعا ولو . ملعلا لهأ نم فالخ

 نب دينجو رمع نباو نامثعو رمع نع يوراذكو . لتقيو ءال وأ هيرحت دقتعا ءاوس هلعفو هملعتل

 هولتق مهنإف - مهنع هللا يضر - زيزعلا دبع نب رمعو ملاس نب سيقو بعك نب دمحأو هللا دبع
 . هتحابإ دقتعا اذإ الإ رفكي الو لتقي ال يعفاشلا نعو . ةباتتسالا نودب

 هل يذلا وه ليقو ‹ ضرحيو ثدحي يذلا فارعلا وه ليقو « رحاسلا وه :نهاكلا امأو

 ‹ رفك ءاشيام هل نولعفي نيطايشلا نأ دقتعا نإ : انباحصأ لاقو . رابخألاب هيتأي نجلا نم يذو

 ىلإ برقتلا لثم رفكلا بجويام دقتعا نإ يعفاشلا دنعو . رفكي مل لحي ال هنأ دقتعا نإو

 لتقي ةياور يف « رحاسلا مكح همكح دمحأ دنعو . رفكي نميتلاب لعفت اهنأو ةعبسلا بكاوكلا

 . قيفوتلا هللابو « نهاكو رحاس لك اولتقا - هنع هللا يضر - رمع لوقل
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 ةاغبلا باب

 ( ةاغبلا باب ) :م

 وهو يغبلا نم « ضاق عمج ةاضقك غاب عمج وهو « ةاغبلا ماكحأ نايب يف باب اذه يأ :ش
 زوجي ال ام بلطن انک ام يأ « يغبن انک ام : لاق « بلطلا يغبلا لصأو . مامإلا ةعاط نع جورخلا
 ةزواجم لكو «ملظ يلاوملا يغبو « يدعتلا يخبلا : - هللا همحر - ةعيرشلا جات لاقو . اًعرش
 . يغب وهف عرشلا دح وه يذلا رادقملا ىلع طارفإو

 ‹«جراوخلا ةاغبلا نم دارملا : يزارتألا لاقو . مامإلا ةعاط نع جورخلا عرشلا لهأ باتك يفو
 ةفرعم نم دبال ينشورتسألا لوصف يف لاقو . جراوخلا نايب طوسبملا يف بابلا اذه ركذ اذهلو
 . يغبلا لهأ

 مامإ ىلع اوعمتجا اذإ نيملسملا نأ هنايب . قح ريغب قحلا مامإ ىلع نوجراخلا مه يغبلا لهأف
 لهأ نم اوسيل مهف مهملظ ملظلا اولعف نإف «نينمؤملا نم ةفئاط هيلع جرخف هب نينمآ اوراصو
 . مهفصنيو ملظلا كرتي نأ هيلعو «يخبلا

 ىلع ةفئاطلا كلت اونيعي ال نأو «ملظلا ىلع ةناعإ هيف نأل ‹ هونيعي نأ سانلل يغبني الو
 ‹ مهملظ ملظل كلذ نكي مل نإو « مامإلا ىلع مهجورخ ىلع مهل ةناعإ هيف نأل ءاًضيأ مامإلا
 نأ لاتقلا ىلع ىوقي نم لك ىلعف « يغبلا لهأ مهف انعم قحلا : اولاقف ةيالولاو قحلا اوعدا نكلو
 . عرشلا بحاص ناسل ىلع نونوعلم مهنأل نيجراخلا ءالؤه ىلع نيملسملا مامإ اورصني

 اومزعي مل نكل جورخل اب اوملكت اوناك نإف « اهظقيأ نم هللا نعل « ةمئان ةنتفلا » : ل لاق هنإف

 يف ركذاذك دعب دجوي مل ةيانحجلا ىلع مزعلا نأل «مهل ضرعتي نأ امال سيلف دعب جورخلا ىلع
 . يساللا مامإلا تاعقاو

 عم لاتقلا انئرد ام -هنع هللا يضر- يلع الول : خياشملا ضعب لاق هبيذهت يف يمالعلا ركذو

 لهأ نم هعبت نمو همصخو لدعلا لهأ نم هعبت نمو - هنع هللا يضر - يلع ناكو « ةلبقلا لهأ
 ظفل انه ىلإ « ايندلا نوبلطي مهلك ةيغابلاو ةلداعلا يردن الو «ةلبقلل مكحلا اننامز يفو يخغبلا
 . لوصفلا باتك

 تتبث نم وأ نوملسملا هيلع عمجأ يذلا وه قحلا مامإلا ةعاط نأ ملعا مث : يكاكلا لاقو
 ةقفص اًمامإ ىطعأ نم » : مالسلا هيلع هلوقل هلاتق هيلع جرح نم لكو بجاو قحلا مامإ دعب هتمامإ

 ةمألا تعمجأو ملسم هاور «رخآلا قنع اوبرضاف هعزاني رخآ ءاج نإف « عاطتسا ام هطعيلف هبلق ةرمثو هدي
 . ةاغبلا لاتق ىلع
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 ‹ مهلاتق لبق ءارورح لهأب كلذك لعف -هنع هللا يضر- ًايلع نأل ؛ مهتهبش نع فشكو

 ءاملعلا ضعبف «مالك عدبلا لهأ ريفكت يف «طيحملا» يفو . مهريفكت زاوج مدع ىلع ءاهقفلا رثكأو

 ‹«رفك وهف اًيعطق ًاليلد فلاخت ةعدب لك نأ وهو « ضعبلا نورفكي مهضعبو مهنم ادحأ نورفكي ال

 ةنسلا لهأ ةعامج دمتعا هيلعو « ةلالض ةعدب وهف ملعلا بجوي اًيعطق ًاليلد فلاخت ال ةعدب لكو

 .ةعامحلاو

 نيملسملا نم موق) :م ارهق هيلع ىلوتسا يأ اذك دلب ىلع بلغت مهموق ةرم :ش ( بلغت اذإو) :م
 نع فشكو ةعامجلا ىلإ دوعلا ىلإ): م مامإلا يأ :ش ( مهاعد مامإلا ةعاط نم اوجرخو دلب ىلع

 هيلع تلتاقو ةيعاد ةلبقلا لهأ نم ةعامج ترهظ اذإو : هرصتخم يف يواحطلا لاقو :ش (مهتهبش

 تيعد الإو اهملاظ نم تفصنأ اًملظ تركذ نإف . جورخلا ىلإ اهاعد امع تسيل ةعنم اهل راصو

 . ةعدبلا نع عوجرلا ىلإ

 نم عانتمالل اهجورخ نوكي نأ زاوجل كلذ نع تلئس اغنإو : هحرش يف يزارلا ركب وبأ لاقو

 . اهريغ ىلع وأ اهيلع ىرج ملظ

 ذئنيح مهنأل مهتنواعم بجي لب « مهلاتق بجي ال نوقحم مهف ملظلا نم نيعنتم اوناك نإو
 قحل وأ مهقحل ملظل نكي مل مهجورخ نأ ملع اذإف . ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمأللاوجرخ
 . مامإلا ةعاط يف لوخدلاو ةعامحلا ىلإ اوعد مهريغ

 ةيآلا : تارجحلا) ةيآلا . . . € اولتتقا نينمؤملا نم ناتفئاط نإو # : ىلاعت هلوق هيف لصألاو

 مهعوجرو مهحالصتسا يف عمط انل ناك ام : امهدحأ « نيمكح ةيآلا هذه نم اندفتساف ٩(٠
 اوبيجي مل اذإ مهنأ : يناثلاو ( امهنيب اوحلصأف :  ىلاعت هلوقل « مهحلصتسنو مهوعدن نأ انيلعف

 . مهلاتق انيلع بجو يغبلا اورهظأو عوجرلاو حلصلا ىلإ

 يف يئاسنلا هاور اذه :ش ( مهلاتق لبق ءارورح لهأب كلذك لعف - هنع هللا يضر- اّيلع نأل) م

 دبع انثدح يلع نب ورمعانربخأ : لاق -هنع هللا يضر- يلع صئاصخ يفو . ىربكلا هننس

 نب هللا دبع ينثدح يفنحلا لامك ليهس وبأ ينثدح رامع نب ةمركع انثدح « يدهم نب نمحرلا

 تلقف « فالآ ةتس اوناكو راد ىف اولزتعا ةيرورحلا تجرح امل : لاق - امهنع هللا ىضر - سابع

 . كيلع مهفاخأ ينإ :لاقف «موقلا ءالؤه ملكأ ينعد ةالصلاب دربأ ٠ نينمؤملا ريمأ اي : يلعل

 ‹ اهيف نوعمتجم مهو راد يف مهيلع تلخد ىتح تیضمو يبايث تسبلف « الك : تلقف
 اهي يبنلا باحصأ دنع نم مكتيتأ :تلقف « كب ءاج ام «سابع نبااي كبابحرم : اولاقف

 مكنم هليوأتب ملعأ مهف نآرقلا لزن مهيلعو هرهصو ةي يبنلا مع نبا دنع نمو راصنألاو نيرجاهملا
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 . مهنم رفن يل ىحتناف « نولوقت ام مهلغبأو نولوقي ام مكغلبأل دحأ مهنم مكيف سيلو
 « هب نمآ نم لوأو هنتخو همع نباو ةَ هللا لوسر باحصأ ىلع متمقن ام اوتاه : تلق

 : ىلاعت لاق دقو هللا نيد يف لاجرلا مكح هنأ نهادحإ : اولاق ٠ يهام : تلق « ثالث :اولاق

 . ( هللالإ مكحلا نإل

 دقف ارافك اوناك نإف « منخي ملو بسي ملو لتاق هنإف ةيناثلا امأو :اولاق . ةدحاو هذه :تلق
 ‹ ىرخأ هذه : تلق « مهؤامد انيلع تمرح دقف نینمؤم اوناک نِإو « مهلاومأو مهؤاسن انل تلح
 . نيرفاكلا ريمأ وهف نينمؤملا ريمأ نكي مل نإف « نينمؤمل ا ةرمإ نم هسفن احم هنإف ةثلاثلا امأو :اولاق

 مكيلع تأرق نإ متيأرأ : مهل تلق « اذه انبسح :اولاق « اذه ريغ ءيش مكدنع له : تلق
 مهللا : اولاق . نوعجرتأ اذه مكلوق دري ام ةَ هيبن ةنس نم مكتثدحو لجو زع هللا باتك نم

 .معن
 ىلاعت هللا نأ مكيلعأرقأ انأف - لجو زع - هللا نيد يف لاجرلا مكح هنإ مكلوق امأ : تلق

 : هلوق ىلإ € مرح متنأو ديصلا اولتقت ال :  ىلاعت هللا لاق « مهرد عبر هنمث بنرأ يف لاجرلا مكح

 نم اًمکح اوٹعباف امھنیب قاقش متفخ نإو ) : اهجوزو ۃأرلا يف لاقو . ( منم لدع اوذ هب مکحب #
 تاذ حالصإو مهسفنأو مهئامد قح يف لاجرلا مكح نوملعتأ مكدشنآ 4 اهلهأ نم اًمكحو هلهأ
 : لاق «لضفأاذه ىلب : اولاق ؟ ةأرما عضب يفو مهرد عبر هنمث بنرأ مكح يف وآ لضفأ مهنيب

 . معن مهللا :اولاق ؟ هذه نم تجرخأ

 -اهنع هللا يضر - ةشئاع مكمأ نوبستأ منغي ملو بسي ملو لتاق هنإ مكلوق امأو : تلق

 انمأ تسيل : متلق نإو « معترفك دقل متلعف نئل « مكمأ يهو اهريغ نم نولحتست ام اهنم نولحتستف

 نيب متنأف € مهتاهمأ هجاوزأو مهسفنأ نم نينمؤم اب ىلوأ يبلا # : ىلاعت هللا لاق « مترفكدقف
 . معن مهللا :اولاق « ىرخألا هذه نم تجرخأ « جرخمب اهنم اوتأف نيتلالض

 ةيبيدحلا موي اًشيرق اعد ةي هللا لوسر نإف نينمؤم ا ةرمإ نم هسفن احم هنإ مكلوق امأو : تلق

 هللاو :اولاقف « هللا لوسر دمحم هيلع یضاق ام اذه بتکا : لاقف اًباتک مهنیبو هنیب بتکی نأ یلع
 . هللا دبع نب دمحم بتكا نكلو «كانلتاق الو تيبلا نع كانددص ام هللا لوسر كن ملعن انك ول

 هللا لوسرف « هللا دبع نب دمحم بتکا يلع اي « ينومتبذك نإو هللا لوسرل ينإ هللاو : لاقف

 هذه نم تجرخأ « ةوبنلا نم اوحم كلذ هوحم نكي ملو « هسفناحم دقو « يلع نم ريخ
 مهلتقف « مهتلالض ىلع اولتاقف مهرئاس يقبو نافلأ مهنم عجرف معن مهللا :اولاقف ءىرخألا

° 



 مهلتاق هوؤدب نإف ‹ هوؤدبي ىتح لاتقب أدبي الو هب ًادبيف هب عفدني رشلا لعلو « نيرمألا نوهأ هنألو

 مامإلا ركذو .هرصتخم يف يرودقلا هركذ اذكه : فيعضلا دبعلا لاق . مهعمج قرفي ىتح

 - يعفاشلا لاقو «اوعمتجاو اوركسعت اذإ مهلاتقب ادبي نأ زوجي اندنع نأ هداز رهاوخب فورعملا

 مهو اعفد الإ ملسملا لتق زوجي ال هنأل ‹ ةقيقح لاتقلاباوؤدبي ىتح زوجي ال : -هللا همحر

 ‹ نوملسم

 . راصنألاو نورجاهملا

 فالآ ةعبرآ يقبو املأ نورشع مهنم عجرف هرخآ يف لاقو «هفنصم» يف قازرلا دبع نبا هاورو

 عامتجا اهل ناك ةفوكلاب ةيرق رصقتو دمت ةلمهملا ءاحلا حتفب ءارورحو « مهتلالض ىلعاولتقف

 . ةيرورحلا نم يرورح نالف : لاقي « اهيلإ اوبسنف جراوخل ا

 : امهدحأ :ش ( نيرمألا نوهأ) :م ةعامجلا ىلإ مهتوعد عم مههبش فشك :ش (هنألو) :م

 مهتوعد عم مههبش فشكب يأ :ش ( هب عفدني رشلا لعلو) :م لاتقلا رخآلاو «ةعامحلا ىلإ ةوعدلا

 أدبيف) :م ءاودلا رخآ يكلا نأل « لاتقلا ىلع كلذ مدقي نأ نسحألا : ؛طوسبملا» يف . ةعامجلا ىلإ

 ىتح) :م ةاغبلا :ش ( لاتقب): م مامإلا يأ :ش (ًأدبي الو) :م ةوعدلا عم ةهبشلا فشكب يأ :ش (هب

 . ( مهعمج قرفي یتح مهلتاق) :م لاتقلاب يأ :ش ( هوؤدب نإف ‹ ەوؤدبي

 «هرصتخم يف يرودقلا هركذ اذكه) :م : - هللا همحر- فنصملا يأ :ش (فيعضلا دبعلا لاق) :م

 لاتقب يآ :ش (مهلاتقب): م مامإلا يأ :ش ( أدبي نأ زوجي اندنع نأ هداز رهاوخب فورعملا مامإلا ركذو

 نيسحلا دمحم ركب وبأ مامإلا وه هداز رهاوخ مامإلا :ش ( اوعمتجاو اوركسعت اذإ) :م ةاغبلا

 بحاص دنقرمس يضاق تباث يبأ مامإلا يضاقلا تخأ نبا ناك هنأل هداز رهاوخ يمسو «يراخبلا

 . «حاضيإلا»و («طوسبملا»و «ةريخذلا»

 لوطأ هطوسبمو فيناصتلا بحاص اريزغ ارحب هقفلا ىف ًالماك اًمامإ هداز رهاوخ ناكو

 ةمئألا سمش اهيف يفوت يتلا ةنسلا يهو ةئامعبرأو نينامثو نامث ةنس يف تام «طيسابلا
 . ةئامعبرأو نيرشعو نامث ةنس يرودقلا ةافو تناكو ء-هللا همحر- يسخرسلا

 (ةقيقح لاتقلاب اوؤدبي ىتح) : م مهلاتقب ءدبلا :ش ( زوجي ال : - هللا همحر - يعفاشلا لاقو) :م

 ال خسنلا ضعب يفو :ش ( ملسملا لتق زوجي ال هنأل) : م ملعلا لهأ رثكأو دمحأو كلام لاق هبو :ش

 هلوق ليلدب نوملسم ةاغبلا يأ :ش ( نوملسم مهو) : م مهلاتقل :ش ( اًعفد الإ): م ملسملا لتق لحي

 دقو ‹نينمؤملا نم نيتفئاطلا ىدحإ يأ « ٩( ةيآلا : تارجحلا) € امهادحإ تغب نإف # : ىلاعت

 )١( يخبلا لهآ لاتق يف كردتسملا يف مكاحلا ]۲/ ٠٠١[ .

۳۰١ 



 عامتجالا وهو ليلدلا ىلع رادي مكحلا نأ انلو . هدنع حيبم رفكلا سفن نأل « رفاكلا فالخب

 ليلدلا ىلع مكحلا راديف ‹ عفدلا هنكمي ال ابرو مهلاتق ةقيقح مامإلا رظتنا ول هنأل اذهو « عانتمالاو

 مهذخاأي نأ يغبني لاتقلل نوبهأتيو « حالسلا نورتشي مهنأ هغلب اذإو . مهرش عفد ةرورصض
 يبأ نع يورملاو . ناكمإلا ردقب رشلل اعفد ةبوت اوثدحيو « كلذ نع اوعلقي ىتح مهسبحيو

 «مامإلا مدع لاح ىلع لومحم تيبلا موزل نم -هللا همحر- ةفينح

 نأ ينعي « يعفاشلا دنع يأ :ش ( هدنع حيبم رفكلا سفن نأل ءرفاكلا فالخب) :م نينمؤم ةاغبلا ىمس
 . بارخلا وه ةلعلا اندنعو « هدنع رفكلا يهو لاتقلا ةحابإ ةلع

 ينعي :ش (عانتمالاو عامتجالا وهو) :م لاتقلا ليلد يأ :ش ( ليلدلا ىلع رادي مكحلا نأ انلو) :م
 . لاتقلاب مهعفد ةعنم مهل تراصف اؤعمتجا اذإ

 مامإلا رظتنا ول) :م نأشلا نأل يأ :ش (هنأل) :م ليلدلا ىلع مكحلا نارود ينعي :ش (اذهو) :م
 اذإف ‹ نينمؤملا ىلع ةوقلاو مهل ةكوشلا لوصحب مهعفد يأ :ش (عفدلا هنكمي ال ابرو «مهلاتق ةقيقح
 : م مهعامتجاو مهرجش وهو مهلاتق ليلد يأ :ش (ليلدلا ىلع مكحلا راديف) :م كلذك رمألا ناك
 يف مهلاحف : «حاضيإلا»و ؛طوسبملا» يفو :ش (مهرش عفد) :م ةرورضلا لجأل يأ :ش (ةرورض)
 . ةوعدلا مهتخلب نيذلا برحلا لهأو نيدترملا لاحك كلذ

 ءاملا لاسرإو قينجنملاو لبنلاب يمرلاك هب برحلا لهآ لاتق زوجي ام لكب مهلاتق زوجي اذهلو
 ةمئألا دنعو . نيدترملاو برحلا لهأ لاتقك ضرف ذئنيح مهلاتق نأل « لبنلاب نايبلاو مهيلع رانلاو
 . هنودباوعفدني ملاذإ الإ زوجي ال رانلاو ءاملا لاسرإو قينجنم اب مهلاتق ةثالثلا

 لاتقلل نوبهأتيو حالسلا نورتشي) :مةاغبلا نأ يأ :ش (مهنأ): م مامإلا يأ :ش ( هغلب اذإو) :م

 امع اوعنتي ىتح يأ :ش (كلذ نع اوعلقي ىتح مهسبحيو): م مامإلا يأ :ش ( مهذخأي نأ يغبني

 لبق يصاعم ا نع اوعلقأ » : يب هلوق هنمو « عانتمالا وهو عالقإلا نم ءايلا مضب اوعلقيو «هودصق
 ردقب رشلل اًعفد) :م هيف مه امع ةبوت اوثدحي يأ ٤ ءايلا مضب ( ةبوت اوثدحيو ) :م « هللا مكذخأب نأ
 . مهناكمإ بسحب مهرش عفد لجأل يأ :ش ( ناكمإلا

 نايب :ش ( مامإلا مدع لاح ىلع لومحم تيبلا موزل نم - هللا همحر - ةفينح يبأ نع يورملاو) :م
 اذإ ةفينح وبأ لاقو دايز نب نسحلا لاق : هرصتخم يف لاق يخركلا نسحلا ابأ خيشلا نأ كلذ

 هلوقل «ةنتفلا يف جرخي الو هتيب مزليو ةنتفلا لزتعي نأ لجرلل يخبنيف نيملسملا نيب ةنتفلا تعقو
 . “ رانلا نم هتبقر هللا قتعأ ةنتفلا نم رف نم » : مالسلا هيلع

 نوملسملا ناك اذإ امأ « لاتقلا ىلإ يعادلا مامإلا مدع لاح ىلع لومحم اذه : فنصملا لاقو
 لك ىلع بجي ذئنيحف نينمؤملا نم ةفئاط هيلع جرخف «همالسإو هب نينمآ اوناك مامإ ىلع نيعمتجم

۳۰۲ 



 مهحيرج ىلع زهجأ ةئف مهل تناك نإف « ةردقلاو ءانغلا دنع بجاولا نمف قحا مامإلا ةناعإ امأ

 ملو مهحيرج ىلع زهجي مل ةئف مهل نكي مل نإو .مهب اوقحتلي اليك مهرشل ًاعفد مهيلوم عبتاو
 نأل ‹ نيلاحلا يف كلذ زوجي ال :-هللا همحر- يعفاشلا لاقو . هنود رشلا عافدنال مهيلوم عبتي

 مهل ىبسي الو « هتقيقح ال هليلد ربتعملا نأ هانركذ ام هباوجو « اعفد مهلتق قبي مل هوكرت اذإ لاتقلا

 فشكي الو ريسأ لتقي الو : لمجلا موي -هنع هللا يضر- يلع لوقل ؛ لام مهل مسقي الو ةيرذ

 ‹ لام ذخوي الو رتس

 . نيملسملا مامإل ةرصن مهلتاقي نأ لاتقلا ىلع ىوقي نم

 يتلا اولتاقف# : ىلاعت هلوقل :ش ( بجاولا نمف قحا مامإلا ةناعإ امأ) :م : هلوقب هيلإ راشأ

 ةمجعملا نيغلا حتفب :ش (ءانغلا دنع) :م بوجولل رمألا نإف ٩( ةيآلا : تارجحلا) ةيآلا 4 ...يغبت

 . ريسفتلل فطعلا نوكي نأ زوجيو « هلبق ام ىلع اًفطع رجل اب :ش (ةردقلاو) :م ةيافكلا وهو «دملابو

 . ةناعإلا كرتو مهدوعق - مهنع هللا يضر- ةباحصلا نم هريغو رمع نبا نع يور :تلق نإف

 . روضحلا همزلي ال زجاعلاو «لاتقلا ىلع مهتردق مدع ىلع نكلو « لومحم اًضيأ وه :تلق

 ةغيص ىلع :ش ( زهجأ ) :م لاتقلل نيردصملا ريغ ةعامج يأ :ش ( ةئف مهل تناك نإف) :م

 ناك ينعي « هيلع تمت دقو هلتف نع رسأ اذإ :ش ( مهحيرج ىلع ) :م تزهجأ نم لوهجلا

 ماللا رسكبو اًضيأ لوهجملا ةغيص ىلع :ش ( مهيلوم عبتاو ) :م ةميق توملا ىلع فرشأ اًحورجم
 . ءايلا نوكسو

 الیک) :م ةاغبلا رش عفد لجأل يأ :ش ( مهرشل اًعفد ) :م هسفنب اًفوخ برهيو يلوي يذلا وهو

 مل ةئف مهل نكي مل نإو ): م مهيلإ ناليميف ةاغبل يأ :ش ( مهب ) :م يلوملاو حيرجلا يأ :ش ( اوقحتلي

 رشلا عافدنال) :م لوهجملا ةغيص ىلع اًضيأ نيظفللا الكو :ش ( مهيلوم عبتي ملو مهحيرج ىلع زهجي
 . مهيلوم عابتاو مهحيرج زاهجإ نود يأ :ش ( هنود

 ‹ ةئف مهل تناك اذإ اميف يأ :ش ( نيلاحلا يف كلذ زوجي ال :- هللا همحر - يعفاشلا لاقو ) :م

 الف عفدنا دق مهرش نأل ‹«رشلل :ش ( اًعفد مهلتق قبي مل هوكرت اذإ لاتقلا نأل ) :م ةئف مهل نكي مل نإو

 . جراوخلا ريغ لاتقك راصف «عفدلا هجو ىلع لاتق هنأل اذهو «عانتمالا ىلإ ةجاح

 وهو لاتقلا ليلد يأ :ش ( هليلد ربتسعملا نأ هانركذ ام ) :م يعفاشلا باوج يأ :ش ( هباوجو ) :م

 : يعفاشلا باحصأ ضعبو كلام لاق انلوقبو « لاتقلا ةقيقح ال يأ :ش ( هتقيقح ال ) :م عامجإلا

 الو ريسأ لتقي الو : لمجلا موي - هنع هللا يضر- يلع لوقل لام مهل مسقي الو ةيرذ مهل ىبسي الو ) :م

 هللا يضر- يلع عم ةشئاع ةعقو هيف ناك يذلا مويلا وه لمجلا موي :ش ( لام ذخؤي الو رتس فشكي

 . امهنع



 لتقي تناك نإف  ةئف مهل نكي مل اذإ هليوأت :ريسألا يف هلوقو . بابلا اذه يف هب ىدتقي يذلا وهو
 الو ‹ لام لاو سفنلا مصعي مالسإلاو نوملسم مهنألو «انركذ ال هسبح ءاش نإو « ريسألا مامإلا

 ‹ زوجيال:- هللا همحر - يعفاشلا لاقو .هيلإ نوملسملا جاتحا نإ مهحالسب اولتاقي نأب ساب
 - الع نأ انلو . هاضرب الإ هب عافتنالا زوجي الف ملسم لام هنآ هل . فالحل ا اذه ىلع عارکلاو

 يذ نم تضم ةليل ةرشع ينامشل ةعمجما موي لتق ال - هنع هللا يضر - نامشع نأ كلذو

 نم هعياب «نامثع لتق موي ةفالخلاب ةنيدملاب -هنع هللا يضر- يلعل عيوب نيثالثو سمح ةنس ةجحل ا
 .ديزو ةحلط مهيفو مهريغو ةه هللا لوسر باحصأ نم ةنيدملا يف ناك

 نوبلاطي ةرصبلا ىلإ ةشئاع امهعمو ةكم نم اجرخف « نيعئاط ريغ نيهراك هاعياب امهنآ ركذو
 يلع نب نسحلاو رساي نب رامع ثعبو < قارعلا ىلإ ةنيدملا نم جرخف كلذ الع غلبو « نامثع مدب
 ةشئاعو ريبزلاو ةحلط يقلف ةرصبلا مهلزنأف هيلع اومدقف «هعم ريسملاب اهلهأ رصنتسي ةفوكلا ىلإ

 ريبزلاو ةحلط ذئموي لتق مهونظف « ميظع لاتق مهنيب عقوف «مهريغو ةرصبلا لهأ نم مهعم نمو
 ذثموي تناك ةشئاع نأل لمحلا موي يمس امنإو « ليتق فلأ رشع ةثالث ىلتقلا تغلبو « امهريغو

 . ارکع یمسی لمج ىلع

 - اًيلع نأ كاحضلا نع ريرج نع ناميلس نب ةدبع انثدح هفنصم يف ةبيش يبأ نبا ىورو
 ‹ ربدم الو لبقم لتقي ال نأ ىدانف ايدانم رمأ امهباحصأو ريبزلاو ةحلط مزه ال - هنع هللا يضر

 وهو مهژاسن یبسیال يأ رتس فشکیالو : هلوق . لام الو « حرق لقیالو « باب حتفیالو
 . - هنع هللا يضر - يلع نع ةودقلا

 لوق يأ :ش ( هلوقو ) :م جراوخل ا لاتق باب يف يأ :ش ( بابلا اذه يف هب ىدتقي يذلا وهو) :م
 همالك ليوأت يأ :ش ( هلیوأت ) :م ریس لتقي الو : يأ :ش ( ريسألا يف ) :م - هنع هللا يضر- يلع
 هلوق دنع يأ :ش ( انركذ امل هسبح ءاش نإو ‹ ريسألا مامإلا لتقي تناك نإف « ةشف مهل نكي ملاذإ ) :م
 ( مهنألو) :م هسبحي لب ريسألا لتقي ال : ةثالثلا ةمئألا دنعو « مهرشل اعفد هلوق ىلإ مهسبحيو
 . روهشملا ثيدحلل :ش ( لام لاو سفنلا مصعي مالسإلاو « نوملسم ) :م ةاخبلا نألو يأ :ش

 لاتقلا لجأل مهحالس ىلإ يأ :ش ( هيلإ نوملسملا جاتحا نإ مهحالسب اولتاقي ناب ساب الو ) :م
 اذه ىلع عاركلاو ) :م ةياور يف دمحأ لاق هبو :ش ( زوجيال : - هللا همحر - يعفاشلا لاقو ) :م
 لمجملا وهو عاركلا لامعتسا زوجي : ينعي « يعفاشلا نيبو اننيب يذلا فالخلا يأ :ش ( فالخلا

 يف دمحأو كلام لاق انلوقبو «زوجيال : ةياور يف دمحأو يعفاشلا لاقو . اندنع ةجاحلا دنع

 . ةياور

 - يلع نأ : انلو . هاضرب الإ هب عافتنالا زوجي الف ملسم لام هنآ ) :م يعفاشلل يأ :ش ( هل ) :م



 نألو كيلمتلل ال ةجاحلل هتمسق تناكو « ةرصبلاب هباحصأ نيب اميف حالسلا مسق- هنع هللا يضر

 ررضلا قاحلإ هيف ىنعملاو . ىلوأ يغابلا لام يفف . ةجاحلا دنع لداعلا لام يف كلذ لعفي نأ مامإال

 اوبوتي ىتح اهمسقي الو« مهيلع اهدري الو مهلاومأ مامإلا سبحيو . ىلعألا ررضلا عفدل ىندألا

 اذهلو ‹ مهتكوش رسكب مهرش عفدلف سبحلا امأو . انيب املف ةمسقلا مدع امأ ‹ مهيلع اهدريف

 امأو. رسيأو رظنأ نمشلا سبح نال « عاركلا عيبي هنأ الإ اهيلإ جاتحي ال ناك نإو : مهنع اهسسبحي

 يتلا دالبلا نم يغبلا لهآ هابج امو : لاق . اهيف مانغتسا الو ةرورضلا عافدنالف ةبوتلا دعب درلا

 هل ذخألا ةيالو نأل . اًيناث مامإلا هذخأي مل رشعلاو جارخلا نم اهيلع اوبلغ

 انثدح « هفنصم يف ةبيش يبأ نبا ىورو :ش ( ةرصبلاب هباحصأ نيب اميف حالسلا مسق - هنع هللا يضر

 نم هيلع اوفاجأ ام ركسعلا يف لمحا موي مسق اًيلع نآ ةيفنحلا نبا نع دنسم نع فرطم نع عيكو
 عفدل عافتنا ةمسق هتمسق تناك ينعي :ش ( كيلمتللاال ةجاحلل هتمسق تناكو ) :م حالسو عارك

 . مهيلإ اهدر اهرازوأ برحلا تعضو امل اذهلو ‹ كيلمت ةمسقال « ةجاحلا

 :ش (هيف ىنعملاو «ىلوأ يغابلا لام يفف « ةجاحلا دنع لداعلا لام يف كلذ لعفي نأ ماما نألو ) :م

 ررض وهو :ش ( ىندألا ررضلا قاحلإ ): م مهعاركو يغبلا لهأ ةحلسأ لامعتسا يف حيبملا ىنعملا يأ

 ةماع ىلع عقاولا ماعلا ررضلا وهو :ش ( ىلعألا ررضلا عفدل ) :م عاركلا بحاصو حالسلا بحاص

 ىتح اهمسقي الو مهيلع اهدري الو مهلاومأ مامإلا سبحيو ) :م ىلعألا عفدل ىندألا لمتحيف ‹ نيملسملا
 الو - هنع هللا يضر- يلع لوق ىلإ ةراشإ :ش ( انيب املف ةمسقلا مدع امأ « مهيلع اهدريف اوبوتي

 . لام ذخۇي

 هب عافتنالا زوجي الف ملسم لام هنأل : هلوق ىلإ ةراشإ لب « كلذب سيل : تلق : لمكألا لاق
 لجألو يأ :ش (اذهلو) :م انيلع اهب اونيعتسي اليك :ش ( مهتكوش رسکب مهرش عفدلف سبح ا امآو ) :م
 ‹ عاركلا عيبي ): م مامإلا نأ يآ :ش ( هنآ الإ اهيلإ جاتحي ال ناک نإو « مهنع اهسبحي ): م مهتکوش رسک

 ةقفنلا ىلإ جاتحي هءاقبإ نأل ؛ ظفاحلل :ش ( رسيأو ) :م كلاملل :ش ( رظنأ نمشلا سبح ناأل
 .ةمدخلاو

 ال يغبلا لهأ لاومأ ينعي :ش ( اهيف مانغتسا الو ةرورضلا عافدنالف ةبوتلا دعب درلا امأو ) :م

 تعفدنا اذإف «رشلا عفد ةرورض رجت اهنكل « لدعلا لهأ نيب اذه لجأل مسقي الف « اهتمصعل اهعيبي

 . مهيلإ تدر مهتبوتب ةرورضلا

 ( اناث مامإلا هذخأي مل رشعلاو جارخلا نم اهيلع اوبلغ يتلا دالبلا نم يغبلا لهآ هابج امو : لاق ) :م
 ذخأ نم ىلعو . كلذ ربتعي ال مساقلا نباو يكلاملا نوشجاملا نباو دمحأو يعفاشلا لاق هبو :ش
 يأ :ش ( هل ذخألا ةيالو نأل ) :م هل ةيالو ال نمم ذخألا نأل « ديبع وبأ لاق هبو « ةداعإإلا ةاكزلا هنم



 ىلإ قحلا لوصول هنم ذخأ نمأزجأ هقح يف هوفرص اوناك نإف « مهمحبي ملو ةيامحلا رابتعاب

 اوديعي نأ -یلاعت- هللا نيبو مهنیب امیف هلهأ یلعف هقح يف هوفرص اونوکی مل ناو .هقحتسم

 مهنأل ‹ جارخلا يف مهيلع ةداعإ ال اولاق : فيعضلا دبعلا لاق . هقحتسم ىلإ لصي مل هنأل ؛كلذ

 قح هنأل ‹ كلذكف ءارقف اوناك نإ رشعلا يفو « ءاينغأ اوناك نإو « فراصم اوناكف « ةلتاقم

 نمو . هتيالو روهظل هيف مهيمحي هنأل مامإلا هذخأي لبقتسملا يفو . ةاكزلا يف هانيب دقو «ءارقفلا
 مامإل ةيالو ال هنأل ‹ ءيش مهيلع سيلف مهيلع رهظ مث يغبلا لهأ ركسع نم امهو الجر لتق

 نم لجر لتقف رصم ىلع اوبلغ نإو . برحلا راد يف لتقلاك اًبجوم دقعني ملف . لنقلا نيح لدعلا
 :هليوأتو ‹ هنم صتقي هنإف ‹ رصملا ىلع رهظ مث ادمع رصملا لهأ نم الجر رصملا لهأ

 ال تنك نإ : - هنع هللا يضر - رمع لوق ىلإ ىرت الأ :ش ( مهمحي ملو ةيامحلا رابتعاب ): م مامإلا

 . مهبجت الف مهمحت

 :ش ( هقح يف ) :م هوذخأ يذلا :ش ( هوفرص ) :م اوناك نإ يخبلا لهأ يأ :ش ( اوناك نإف ) :م

 اونوكي مل نإف ‹ هقحتسم ىلإ قحلا لوصول « هنم ذخأ نمأزجأ ) :م هل عراشلا اهنيع يتلا ةهحلا يف يأ

 ( هقحتسم ىلإ لصي مل هنأل « كلذ اوديعي نأ -ىلاعت- هللا نيبو مهنيب اميف هله ىلعف هقح يف هوفرص

 ۰ . ةنايد اهطوقس بجوي ال ءاضق ةبلاطملا طوقس نأل :ش

 ال ):م : خياشملا يأ :ش ( اولاق ) :م - هللا همحر - فنصملا يأ :ش ( فيعضلا دبعلا لاق ) :م
 ‹ فراصم اوناكف « ةلتاقم مهنأل ) :م جارخلا لحم مهنأل « اًضيأ ةنايد :ش ( جارخلا يف مهيلع ةداعإ

 نأل يأ :ش ( هنأل ): م مهيلع ةداعإ ال :ش ( كلذكف ءارقف اوناك نإ رشعلا يفو « ءاينغأ اوناك نإو

 انيب دقو يأ :ش ( ةاكزلا يف هانيب دقو ) :م هجوأ اذهو مالسإلا لهأ نم :ش ( ءارقفلا قح) :م رشعلا

 ذخأي ءيف الإ لوحلا يف يأ ( مامإلا هذخاي لبقتسملا يفو ) :م ةضفلا يف لصف لبق روكذملا مكحلا

 نم لبقتسملا يف يأ :ش ( هيف مهيمحي ): م مامإلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م جارخلاو رشعلا مامإلا

 . ذئنيح :ش ( هتيالو روهظل ) :م نامزلا

 :ش ( مهيلع رهظ مث يغبلا لهأ ركسع نم ) :م امهنأ لاحلاو يأ :ش ( امهو الجر لتق نمو ) :م

 الو ةيد لتاقلا ىلع بجي ال يأ :ش ( ءيش مهيلع سيلف ): م مهيلع بلغ يأ « ءاظلا مضب

 :م رابخألاو ةيآلا مومعب تناك ةيانج يأ « ةيانحلا بجومب ذخؤي : ةثالثلا ةمئألا تلاقو . صاصق

 :م ةيالولا مدعل :ش ( برحلا راد يف لتقلاك ابجوم دقعني ملف ‹ لتقلا نوح لدمعلا مامإل ةيالو ال هنأل )

 رهظ مث دمع رصملا لهأ نم الجر رصملا لهأ نم لجر لتقف رصم ىلع ) :م ةاغبلا يأ :ش (اوبلغ نإو)

 :م لتاقلا نم يأ :ش (هنم صتقي هنإف ) :م ةاغبلا يديأ اهنع تعفر نأب هيلع بلغ يأ :ش ( رصللا ىلع

 نم اهركذ يتلا ةلأسملا نأل هليوأتو : فنصملا لاق اغنإو « هنم صتقي : هلوق ليوأت يأ :ش ( هليواتو)

 رخف اذه ركذ اغإو «مهماكحأ هلهأ ىلع رجي مل يأ «هيف ركذي ملو «؟ريغصلا عماجلا» لئاسمأ
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 بجيف مامإلا ةيالو عطقنت ال كلذ يفو < كلذ لبق اوجعزأو مهماكحأ هلهأ ىلع رجي مل اذإ

 ىلع تنك دق : لاقو يغابلا هلتق نإف « هثري هنإف اًبغاب لدعلا لهأ نم لجر لتق اذإو. صاصقلا

 يبأ دنع اذهو « هثري مل لطابلا ىلع ينأ ملعأ انآو هتلتق :لاق نإو « هثرو قح ىلع نآلا انآو « قح

 ‹ نيهجولا يف يغابلا ثريال- هللا همحر - فسوي وبآ لاقو- هللا امهمحر - دمحمو ةفينح

 الو نمضي ال هلام وأ يغابلا سفن فلتأ اذإ لداعلا نأ هلصأو -هللا همحر - يعفاشلا لوق وهو

 . مثأيو اندنع نامضلا بجي ال لداعلا لتق اذإ يغابلاو ‹ مهرشل اعفد مهلاتقب رومأم هنأل ٠ مثأي

 فلتأ دقو دترملا بات اذإ فالخلا اذه ىلعو بجي هنإ : ميدقلا يف - هللا همحر- يعفاشلا لاقو

 لبق امب ؟رابتعا نامضلا بجيف ةموصعم اًسفن لتق وأ . اموصعم الام فلتأ هنآ هل . الام وأ اًتسفن

 . ةعنملا

 رجي مل اذإ ) :م لاق ثيح اذكه هنم فنصملا هلقنو «ريغصلا عماجلل» هحرش يف يودزبلا مالسإلا

 . هيلعاوبلغ نيذلا ةاغبلا ماكحأ يأ :ش ( مهماكحأ ) :مرصملا لهأ يأ :ش ( هلهأ ىلع

 رصملا لهأ ىلع مهماكحأ ءارجإ لبق يغبلا لهأ جعزأ يأ :ش ( كلذ لبق اوجعزأو ) :م

 رجي مل اميفو يأ :ش ( كلذ يفو ) :م هناكم نم هعلق يأ هجعزأ نم لوهجملا ةغيص ىلع اوجعزأو

 ةيالو ءاقبو « ضراعب ناك مهئاليتسا نأل :ش ( صاصقلا بجيف مامإلا ةيالو عطقنت ال ): م مهماكحأ
 . مامإلا

 الجر يغابلا لتق نإو يأ :ش ( يغابلا هلتق نإف « هثري هنإف اًيغاب لدعلا لهأ نم لجر لتق اذإو ) :م

 ينأ ملعأ انأو هتلتق : لاق نإو «هثرو قح ىلع نآلا انآو قح ىلع تنك دق : لاقو ) :م لدعلا لهأ نم

 . -هللا امهمحر - دمحمو ةفينح يبأ دنع ): م ماكحألا نم روكذملا يأ :ش ( اذهو «هثري مل لطابلا ىلع

 ‹« قح ىلع تنك : لاق اذإ اميف يأ :ش ( نيهجولا ىف ىغابلا ثري ال : - هللا همحر - فسوي وبأ لاقو

 وهو فسوي يبأ لوق يأ :ش ( -هللا همحر -يعفاشلا لوق وهو ) :م لطاب ىلع تنك : لاق اذإ اميفو

 . ميدقلا يف يعفاشلا لوق

 نمضي ال هلام وأ يغابلا سفن فلتأ اذإ لداعلا نأ ) :م فالخلا اذه لصأو يأ :ش ( هلصأو ) :م

 لاق هبو :ش ( اندنع نامضلا بجي ال لداعلا لتق اذإ يغابلاو ‹ مهرشل اعفد مهلاتقب رومأم هنأل  مثأي الو

 . اًتسفن لتق هنأل :ش ( مثأيو ) :م دمحأ

 :م كلام لاق هبو . نامضلا :ش ( بجي هنإ : ميدقلا يف - هللا همحر -يعفاشلا لاقو ) :م

 فلتأ دق هنأ لاحلاو يأ :ش ( اًسفن فلتأ دقو دترملا بات اذإ ) :م روكذملا يأ :ش (فالخلا اذه ىلعو)

 :ش (هل ) :م بجي مدقلا يف يعفاشلا لوق ىلعو « اندنع نامضلا بجي ال :ش (ألام وأ ) :م اًسفن

 :ش ( ةعنملا لبق ام ؟رابتعا نامضلا بجيف ةموصعم اًسفن لتق وأ اًموصعم الام فلتأ هنأ) :م يعفاشلل يأ
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 ليوأت نع فلنأ هنالو -هنع هللا يضر- يرهزلا هاورو -مهنع هللا يضر - ةباحصلا عامجإ انلو

 لهأ ةعنم يف امك « عفدلا قح يف ةعنملا هيلإ تمض اذإ حيحصلاب قحلم هنم دسافلاو « دساف

 ‹ مهليوأتو برحلا

 . ةعنم مهل نوكي نأ لبق فلت اذإ ام سايق يأ

 ىور يأ :ش ( -هنع هللا يضر -يرهزلا هاورو - مهنع هللا يضر - ةباحصلا عامجإ انلو ) :م

 . لداعلا لتق اذإ يغابلا نمضي ال هنأ ىلع ةباحصلا عامجإ يرهزلا ملسم نب دمحم

 تعقو : لاق هنأ يرهزلا نع هريغو مالسإلا رخفل مهبتك يف انباحصأ ركذ : يزارتألا لاقو

 وهف نآرقلا ليوأتب لحتسا لام لك نأ ىلع اوقفتاف نورفاوتم ةي هللا لوسر باحصأو ةنتفلا

 وهف نآرقلا ليوأتب لحتسا جرف لكو «عوضوم وهف نآرقلا ليوأتب قحتسا لام لكو « عوضوم
 . یهتنا . دری امئاق ناک امو . عوضوم

 هيلإ بتك ماشه نب ناميلس نآ يرهزلا نع رمعم انربخأ هفنصم يف قازرلا دبع ىور :تلق
 ةيرورحلاب تقحلو كرشلاب اهموق ىلع تدهشو اهجوز دنع نم تجرح ةأرما نع هلأسي
 . ةيناث اهلهأ ىلإ تعجر اهنإ مث «تجوزتف

 نمف ةَ هللا لوسر باحصأو ترام ىلوألا ةنتفلا نإف دعب امأ هيلإ بتكف : يرهزلا لاق

 نآرقلا ليوأتب «هولحتسا جرف يف ادح دحأ ىلع اوميقي ال نأ ىلع مهيأر عمتجاف اًيرك اردب دهش

 ءيش دجوي نأ الإ نآرقلا ليوأتب هواحتسا لام دري الو . نآرقلا ليوأتب هولحتسا مد يف صاصق الو

 . یهتنا ‹ اهیلع یرتفا نم لحی نآو اهجوز یلع دری نأ یآر نِإو « هبحاص یلع دریف هنیعب

 ليوأتلا نم يأ :ش ( هنم دسافلاو دساف ليوأت نع فلتأ ) :م يغابلا نألو يأ :ش ( هنألو ) :م

 ىلإ يأ :ش ( عفدلا قح يف ةعنملا هيلإ تمض اذإ ) :م حيحصلا ليوأتلاب يأ :ش ( حيحصلاب قحلم) :م

 ءامد نولحتسي جراوخلا نأ هنايب «نامضلا عفد يف يأ« حيحصلاب قحلم : هلوقب قلعتي ليوأتلا

 منهج ران هل نإف هلوسرو هللا صعي نمو :  ىلاعت هلوقل ةريبك وأ تناك ةريغص ةيصعملاب نيملسملا

 ال نامضلا عفد يف ربتعا نكل ادساف ناك نإو اذه مهليوأتو « (۲۳ ةيآلا : نجل ا) € اهيف نيدلاخ

 . اًمنآ يرهزلا نع يور

 لبق مهسوفنو مهلام اوفلتأ اذإ امأف «ةعنم لا لاح يف اوفلتأ اذإ اذه : «ءاهقفلا ةفحت» يف لاقو

 باوج اذه : لاق مث «مالسإلا راد لهأ نم مهنأل نونمضي مهنإف مازهنالا دعب وأ ةعنملا روهظ

 اهنوكل لاومألاو سفنألا نم فلتأ ام رخآلل نيقيرفلا نم دحاو لك نمضي نأ ىنعبو مكحلا

 امدعب ينعي :ش ( مهليوأتو برحلا لهأ ةعنم يفامك) :م عفدلا قيرطب الإ ةلاحلا هذه يف ةموصعم

 . اوملسأ



 الو ليوأت نع ةحابإلا داقتعال مازتلا ال و « مازتلالا وأ مازلإلا نم اهيف دبال ماكحألا نأل اذهو

 .اداقتعا مازتلالا تبث ليوأتلا مدع دنعو « ةعنملا لبق ةيقاب ةيالولاو« ةعنملا دوجول ةيالولا مدعل مازلإ

 الف قحب لتق يغابلا لداعلا لتق لوقنف اذه تبث اذإ « عراشلا قح يف ةعنم ال هنأل مثإلا فالخب

 يف ربتعي اغإ دسافلا ليوأتلا نأ لداعلا يغابلا لتق يف - هللا همحر - فسوي يبألو . ثرإلا عنمي

 امهلو . ثرإلا قح يف ربتعم ليوأتلا نوكي الف ثرإلا قاقحتسا ىلإ انه اه ةجاحلا و . عفدلا قح

 ‹ هيف دسافلا ربتعيف ثرإلا ببس ةبارقلا ذإ  اًضيأ نامرحلا عفد ىلإ ةجاحلا نأ هيف

 :م مثأيو اندنع نامضلا بجي ال لداعلا لتق اذإ يغابلاو : هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( اذهو ) :م

 ينعي :ش ( مازتلالا وأ مازلإلا نم اهيف دبال ) :م ايندلا قح يف عرشلا ماكحأ يأ :ش ( ماكحألا نأل)

 لداعلا : لاقي نأ دسافلا هليوأتل هنم مازتلالا يأ :ش ( ليوات نع ةحابإلا داقتعال مازتلا الو ) :م يغابلا

 ( ةيالولا مدعل مازلإ الو ) :م رفك دقف ةريبك وأ ةريغص هللا ىصع نم نأل همد ةقارإ زوجيو « حابم

 «برحلا يغبلا لهأ ةعنم يأ :ش ( ةعنملا دوجول ): م مامإلا ةيالو مدعل يغابلا ىلع مازلإ الو يأ :ش

 . ةعنملا روهظ لبق ام فالخب

 لبق ةيقاب ): م مامإلا ةيالو يأ « ةعنملا لبق ام ارابتعا يناثلا لوق نع باوج :ش ( ةيالولاو ) :م

 . داقتعالا ثيح نم يآ :ش ( اداقنعا مازتلالا تبث ليوأتلا مدع دنعو ) :م تناك امك مهيلع :ش ( ةعنملا

 قح يف ةعنم ال هنأل ) :م نكت مل وأ ةعنم مهل تناك ءاوس تبثي ثيح :ش ( مثإلا فالخب ) :م

 (اذه تبث اذإ ): م مثإلل اعفد مهتعنم دوجو نوكي الف ةعنملاك عراشلا قح يف مهتعنمو :ش ( عراشلا

 لتق يغابلا لداعلا لتق : لوقنف ) :م « هرخآ ىلإ . . . اهيف دبال ماكحألا نأل : هلوق ىلإ هب راشأ :ش

 . حابب ىطعي الف روظحم لعف ءازج ثرإلا نامرح نأل :ش ( ثرإلا عني الف قحب

 قح يف ربتعي امنإ دسافلا ليوأتلا نأ : لداعلا يغابلا لنق يف - هللا همحر - فسوي يبألو ) :م

 ًاربتعم ليوأتلا نوكي الف ثرإلا قاقحتسا ىلإ انه اه ةجاحلاو ) :م نامضلا عفد قح يف يأ :ش (عفدلا

 قاقحتسا قح يف ال عفد قح يف ربتعي دسافلا ليوأتلا نأ مالكلا اذه لصاح :ش ( ثرإلا قح يف

 . قح ريغب هلتق هنأل « ثرإلا مرحيف ثاريملا

 نأ ) :م لداعلا يغابلا لتق يف يأ :ش ( هيف ) :م دمحمو ةفينح يبألو يأ :ش ( امهلو ) :م

 يف ربتعي هليوأت نآ امك ينعي ًاضيأ ثرإلا نع نامرحلا عفد يف يأ :ش ( اًضيأ نامرحلا عفد ىلإ ةجاحلا

 ببس ) :م ةبارقلا نأل يأ :ش ( ةبارقلا ذإ ) :م اًضيأ نامرحلا عفد يف اًضيأ ربتعي نامضلا عفد قح

 ءانثتسا هطرش نم نامرحلا عفد يف يأ :ش ( هيف ) :م دسافلا ليوأتلا يأ :ش ( دسافلا ربتعيف ثرإلا

 . دسافلا ربتعي : هلوق نم



 . نامضلا بجوف عفادلا دجوي مل لطابلا ىلع تنك :لاق اذإف « هتنايد ىلع هؤاقب هطرش نم نأ الإ

 هعيبب سيلو « ةيصعملا ىلع ةناعإ هنأل « مهركاسع يفو ةنتفلا لهأ نم حالسلا عيب هركيو لاق

 ‹ حالسلا لهأل راصمألا يف ةبلغلا نأل ساب ةنتفلا لهأ نم هفرعي مل نمو ةفوكلا لهآ نم ةفوكلاب

 الو فزاعملا عيب هركي هنأ ىرت الأ « ةعنصب الإ هب لتاقي الام عيب ال حالسلا سفن عيب هركي امنإو

 . بنعلا عم رمخلا اذه ىلعو « بشغل ف | عیب هرکی

 ( هتنايد ىلع ) :م يغابلا ءاقب يأ :ش ( هؤاقب ) :م ثرإلا طرش نم يأ :ش ( هطرش نم نأ الإ ) :م

 ىلع تنک : لاق اذإف ) :م هلوق ینعم وهو هتناید تلطب دقف عجر اذإف « هاوعد یلع ارصم نوکی :ش

 . عفادلا مدعل :ش ( نامضلا بجوف ) :م نامضلا يآ :ش ( عفادلا دجوي مل لطابلا

 هنأل) :م ةنتفلا لهأ ركاسع يأ :ش ( مهركاسع يفو ةنتفلا لهأ نم حالسلا عيب هركيو : لاق ) :م

 مثإلا ىلع اونواعت الو ىوقتلاو ربلا ىلعاونواعتو # : ىلاعت هللا لاق :ش ( ةيصعملا ىلع ةناعإ

 مل نمو ةفوكلا لهأ نم ةفوكلاب ) :م حالسلا عيب يأ :ش ( هعيب سيلو ) :م (۲ةيَآلا :ةدئاملا) (ناودعلاو

 لهأو :ش ( حالسلا لهأل راصمألا يف ةبلغلا نأل ) :م سيل مسا عفرلاب :ش ( سأب ةنتفلا لهأ نم هفرعي

 . كلذك اهريغ يف مكحلاف ًالوأ اهنم اوجرخ ةاغبلا نأ رابتعاب ةفوكلاب هدييقتو ءليلق اهيف ةنتفلا

 نم سأب ال هنإف «ةددجتم :ش ( ةعنصب الإ هب لتاقي ال ام عيب ال حالسلا سفن عيب هركي انو ) :م

 . ةنتفلا لهأ

 وهو ميلا رسكب فزعم عمج :ش ( فزاعملا عيب هركي هنأ ىرت الأ ) :م هلوقب كلذ حضوأو

 :م فزعملا هنم ذختي يذلا يأ :ش ( بشخلا عيب هركي الو ) :م نميلا لهأ هب ذختت ريبانطلا نم برض

 ريصع عيب زوجيو رمخلا عيب زوجي ال ثيح :ش ( بلعلا عم رمخلا ): م مكحلا يأ :ش ( اذه ىلعو )
 . بنعلا

 هذختي نع ريصعل | عيب ةهارك مدعو ةنتفلا لهأ نم حالسلا عيب ةيهارك نيب ةفينح يبأل قرفلاو

 . ةصاخلا ىلإ عجري كانهو ةماعلا ىلإ عجري انه ررضلا نأ ارمخ

 الف مهل نهو كلذ يف ناك اذإ الإ نكامألا ىلإ يبرحلا وأ ةاغبلا سوؤرب ثعبي نأ هركي : عورف

 . هب سأب

 ىلصي ال يغبلا لهأ ىلتقو < ءادهشلاب لعفي ام مهب لعفي ءادهش برحلا يف لدعلا لهأ ىلتق

 نيلدتسم اوراغأ اذإو . نونفكيو نولسغي نكلو «حيحصلا وه « ال وأ ةثف مهل تناك ءاوس مهيلع

 اذإ اذكو « عيمجلاب اوذخأ ًالاومأ اوذخأو سفنألا اولتقو اولتاقو ةنيدم ىلع نيلوأتم ريغ صوصنب

 . ملعلا لهأل هيف فالخ الو « مهل ةعنم ال ةعامج جرخ

 ىلع برحلا لهآ مهناعأف برحلا لهآ يغبلا لهأ عدوأو برحلا لهأب يغبلا لهأ ناعتسا ولو
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 .دهعلا اوضقن مهنأل نولتقيو نوبسي لدعلا لهأ

 . اًنيش مهنم مامإلا ذخأي الو « انل ريخ ناك نإ اوبيجأ ةعداوملا يغبلا لهأ بلط ولو

 نمم ناك نإو « فالخ الب زوجي لدعلا لهأ نم ناك نإ ءاضقلل اًيضاق يغبلا لهأ بصن ولو

 ًارسك لبقيال نأ ىلوألاو «فالخ الب لبقي اًباتك لدعلا لهأ يضاق ىلإ مهيضاق بتك ولو

 حصي ام هنم حصيو ءاضقلا هديلقت حصيف اًناطلس ريصي هطيلست متاذإ طلستم لك اندنعو . مهيلاوم
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 طيقللا باتک

 ىلع بلغ نإو . هئايحإ نم هيف امل هيلإ بودنم طاقتلالاو ‹ طقلب هنأ امل « هلام رابتعاب ىمس طيقللا

 ء ةيرحلا وه اغنإ مدآ ينب يف لصألا نأل رح طيقللا : لاق . بجاوف هعايض هنظ

 (طيقللا باتك) :م

 نم ريسلا باتكو طيقللا باتك نيب ةبسانملاو . طيقللا ماكحأ نايب يف باتكلا اذه يأ :ش

 سفنلا ركذ نأ امل ةطقللا ىلع طيقللا مدقو . لاومألاو سفنألل تاوفلا ةضرع امهيف نإ ثيح

 ام يأ ‹طقليام :ةغل هانعم . عفرلا وهو «طقللا نم لوعفم ىنعمب ليعف نزو ىلع وهو «مدقم

 ةمهت نم أرارف وأ ةليعلا نم اًفوخ هلهأ هحرط دولوملا مسا طيقللا : عرشلا يفو « ضرألا نم عفري

 . انزلا

 يف هنأ ىلإ هب راشأ :ش ( طقلي هنأ امل هلام رابتعاب يمس طيقللا ) :م : - هللا همحر - فنصملا لاق

 هلوق يف امكو «هبلس هلفًاليتق لتق نم :هلوق يفامك « هيلإ لوئي ام رابتعاب ءيشلا ةيمست باب

 عفر يأ :ش ( هيلإ بودنم طاقتلالاو ) :م ١١( ةيآلا : فسوی) € ارمخ رصعأ ينارأ ينإ : یلاعت

 . ١۲( ةيالا : ةدئاملا) 4 اًعيمج سانلا ايحأ اغأكف اهايحأ نمو # : ىلاعت لاق « كالهلا ببس

 نم ١ : يي لاق ءراغصلا ىلع ةمحرلا كرت نم هكرت يف ال هكرت نم لضفأ هعفر ناك اذهلو

 دعب لامعألا لضفأ وهو « راغصلا ىلع ةقفشلا راهظإ هعفر يفو « ثيدحلا « .... انريغص محري مل

 . ‹طوسيملا» يف اذك « هللا قلخ ىلع ةقفشلاو «هللا رمأل ميظعتلاو «هللاب نايإلا

 . بجاو ذئنيح هطاقتلا يأ :ش

 نيع ضرف ذئنيحف « هكاله فاح اذإ الإ ةيافك ضرف هعفر : دمحأو كلامو يعفاشلا لاقو

 ىلعاوكسمتو « عوقولا نع هظفح هيلع ضرفي رئبلا يف عقي ىمعأ ىأر نمك «ةمألا عامجإل

 . (٠:ةيآلا : ةدئاملا) ةيآلا  ىوقتلاو ربلا ىلع اونواعتو # : ىلاعت هلوقب هبوجو

 هركذ «همأ فذاق دحي الو « هفذاق دحي ىتح هماکحأ عيمج يف يأ :ش ( رح طيقللا : لاق ) :م

 هسبح هعفر نإ : لاق هنأ اذاش يعختنلا نع يور ام الإ رح هنأ فالح الو « يواحطلا حرش يف

 . رح وهف

 اغنإ مدآ ينب يف لصألا نأل ) :م « ءاملعلا عامجإل فلاخم اذهو « هل وهف هقرتسي نأ دارأ نإو

 نألو « نيرح اناكو -همالسو امهيلع هللا تاواص- ءاوحو مدآ دالوأ سانلا ذإ :ش ( ةيرحلا وه
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 - يلعو رمع نع يورملا وه لاما تيب يف هتقفنو ‹ بلاغلل مكحلا نألو« رارحألا راد رادلا اذكو

 دعقملا هبشأف ةبارق الو هل لام الو ‹ بسكتلا نع زجاع ملسم هنألو «- امهنع هللا يضر

 . ضراعلا مدع لصألاو «رفكلا ضراعب قرلا

 رابتعاب ارح نوکی اهیف ناک نمیف < مالسإلا راد رادلا يأ :ش ( رارحألا راد رادلا اذكو ) :م

 ةربعلاو رارحألا مالسإلا راد نكس نميف بلاغلا نأل يأ :ش ( بلاغلل مكحلا نألو ) :م رهاظلا

 - يلعو رمع نع يورملا وه ) :م لام هعم نكي مل اذإ يآ :ش ( لالا تيب يف هتقفنو ) :م بلاغلل

 باتك يف «أطوما» يف كلام اهجرخأف - هنع هللا يضر - رمع نع ةياورلا امأ :ش ( - امهنع هللا

 يف اذوبنم دجو هنأ -ميلس ينب نم لجر - ةليمج وبأ نينس نع يرهزلا باهش نبا نع ةيضقألا
 ؟ ةيمستلا هذه لمح ىلع كلمح ام : لاقو رمع ىلإ تئجف : لاق - هنع هللا ىضر - رمع نمز

 . اهتذخأف ةعئاض اهتدجو : لاقف

 - رمع لاقف « معن : لاق « كلذك : لاق ‹ حلاص لجر هنإ نينمؤملا ريمأ اي : هفيرع هل لاقف

 . هتقفن انیلعو رح وهف هب بهذا : - هنع هللا يضر

 دجو هنأ ةليمج وبأ ينثدح باهش نبا نع كلام انربخأ : (هفنصم)» ىف قازرلا دبع هاورو

 رح وه : رمع لاقف «آریخ هيلع ينثأف «رمع همهتاف هب هاتأف باطخلا نب رمع دهع ىلع اًدوبنم
 . لالا تيب نم هتقفنو « كل هؤالوو

 دازو «للعلا» باتك يف يناربطلا هاورو « قازرلا دبع قيرط نم «همجعم» يف يناربطلا هاورو

 ۳ عادولا ةجح جحو يي يبنلا كردأ ةليمج وبأ يهو هتنسح ةدايز هيف

 هرخآ يفو « فورحلا رخآ لبق ءايلا نوكسو نونلا حتفو ةلمهملا نيسلا مضب تر ننس همسا : تلق

 ٠ اًنينح هعم دهش هلإ : لاقو هي يبنلا كردأ الولو : : لاقو . ميجلا حتفب ةليمج وبأ هتينكو « نون

 . يرهزلا ملسم نب دمحم ينعي باهش نبا هنع یورو ‹ -هنع هللا يضر- ركب يبأ نع ثدحو

 نايفس انثدح « قازرلا دبع اهجرحخأف - هنع هللا ىضر - بلاط ىبأ نب ىلع نع ةياورلا امأو

 يضر- يلع ىلإ هب يتأف اطيقل دجو هنأ ميت نع سوأ نب لهذ نع تباث نع يرهزلا نع يروثلا

 ‹ لاملا تيب يف هتقفن : لاق هنأ يلع نع : لاقف ىكاكلا هركذو . ىهتنا همأب هقحلأف - هنع هللا

 . نيملسملل هؤالوو

 دعقملا هبشأف ةبارق الو هل لام الو ‹ بسكتلا نع زجاع ملسم ) :م طيقللا نألو يأ :ش ( هنألو ) :م

 ريخ حیحصل ي ةياور دصقي - ةلسرم اهنإف ةريخألا ةياورلا هذه الإ حيحصلا لاجر اهلك قرطلا هذه لاجر : ىمشيهلا لاق (۱)

 . )٤/ ٠۷١( دئاوزلا عمجم - يرهزلا
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 ‹ هيف هتيانج تناك اذهل و ‹ نامضلاب جارخلاو « لالا تيبل هثاريم نألو . ةبارق الو هل لام ال يذلا

 مومل هيلع اتد نوكيل هب يضاقلا هرمأي نأ الإ ةيالولا مدعل هيلع قافنإلا يف عربتم طقتلملاو
 هدي قبسلو هل ظفحلا قح تبث هنأل هنم هذخأي نأ هريغل نكي مل لجر هطقتلا نإف :لاق . ةيالولا

 « هبسن طقتلملا عدي مل اذإ هانعم هلوق لوقلاف هنبا هنأ عدم یعدا نإف هيلع

 مدعو لاملا مدعو باستكالا نع زجعلاو « مالسإلا امهنيب عماج لاو «:ش ( ةبارق الو هل لام ال يذلا
 :م هثراو مدعل :ش ( لالا تيبل ) :م طيقللا ثاريم يأ :ش ( هثاريم نألو ) :م هتقفن هيلع بجی نم

 اقفتا اذإ همالغ جارخ :لاقي « مالغلا وأ ضرألا ةلغ نم جرخي ام جارخلا :ش ( نامضلاب جارخلاو)

 نيعل هتنمض نإ ببس ةلغلا يأ نامضلاب جارخلا ىنعمو « مولعم تقو يف هيلإ اهيدؤي ةبيرض ىلع
 . منغلا ءازإب مرخلا نأل « لاملا تيب يف هتقفن ةنؤم ناك لالا تيبل ناك ال طيقللا ثاريم نأ

 بيعملا دبعلا ىلع يأ ءهمرغ هيلعو هتمينغ هل يأ نامضلاب جارخلا : هلوق : لمكألا لاقو

 جارخلا نوك لجألو يأ :ش (هيف هتيانج تناك اذهلو ) :م هنامض يف درلا لبق هئالو لبق يرتشملل
 . لالا تيب يف طيقللا ةيانج تناكو « نامضلاب

 هتيالو مدعل يأ :ش ( ةيالولا مدعل ) :م طيقللا ىلع يأ :ش ( هيلع قافنإلا يف عربتم طقتلملاو ) :م

 ام :ش ( نوکیل ) :م هيلع قافنإلاب يأ :ش ( هب يضاقلا هرمأي نأ الإ ) :م اعربتم نوکیف هقح ریصقت يف
 ءاًقلطم كلذب يضاقلا هرمأ نإو « يضاقلا ةيالو يأ :ش ( ةبالولا مومعل هيلع اند ) :م هيلع هقفنأ

 اذإ هيلع عجريو « هيلع تيد نوكي هنأ ؟ماصعلا رصتخم» يف ركذ . هيلع ايد نوكي نأ ىلع لقي ملو
 قلطملا رمألا نأل حصأ اذهو . هيلع عجريالو « هيلع اتيد نوكي ال هنأ «يفاكلا» يف ركذ « ربك
 . عربتلا نم هيف عرش ام ماعتإ يف ثحلل نوكي دق لمتحم

 عم ناک نإو « هيلع اید نوکی نأ طرش اذإ لامتحالا اذه لوزي امنإو « عوجرلل نوكي دقو

 رهاظل هل وهف هدي يف امو « رح طيقللا نأل « يضاقلا رمأب هلام نم هيلع قفني مل ةباد وأ لام طيقللا

 . يجلاولولا يواتف يف هركذ ام

 قح تبث هنأل هنم هذخأب نأ هريغل نكي مل لجر هطقتلا نإف ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ىعدا نإف ) :م تاحابملا رئاس يف امك هب ىلوأ ناكف « طيقللا ىلع يأ :ش ( هيلع هدي قبسلو هل ظفحلا

 . يرودقلا ظفل اذه :ش ( هلوق لوقلاف « هنبا هنأ عدم

 يأ :ش ( هبسن طقتلملا عدي مل اذإ ) :م يرودقلا مالك ىنعم يأ :ش ( هانعم ) :م : فنصملا لاقو

 ديامهدحألو « ىوعدلا ىف ايوتساامهنأل ىلوأ وهف هبسن طقلملا ىعدا اذإ امأ . طيقللا بسن

 ۰ . ىلوأ ديلا بحاصو

 ءهنبا هنأ يعدي يمذ دي يف ناك اذإ ىتح جراخلا ملسملا نم ىلوأ وهف اًيمذ طقتلملا ناك اذإ اذكو
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 هنأ ناسحتسالا هجو . طقتلملا قح لاطبإ نمضتي هنأل« هلوق لبقي ال نأ سايقلاو « ناسحتسا اذهو

 دي لاطبإ نود هقح يف حصي ليق مث « همدعب ريعيو بسنلاب فرشتي هنأل « هعفني امم يبصلل رارقإ

 هنأ حصألاو اًتاسحتساو اًسايق حصي ليق طقتملا هاعدا ولو . هدي نالطب هيلع ىنتبي ليقو ‹ طقتللا

 ‹ ناسحتسالاو سايقلا ىلع

 . هدي مكحب يمذلل وهف هنبا هنأ نيملسملا نم دحأ ماقأو

 نيملسملا نم ةنيب اماقأو يمذ رخآلاو ملسم امهدحأ نيجراخ طيقللا ايعدم ناك ول امأو

 «ةريخذلا» يف اذك ديلاب رمألا ىلع وأ بسنلا باب يف حيجرتلا نأ لصاحلاف « ملسملل ىضقي

 . «حاضيإلا»و

 هركذ يذلا اذه يأ :ش (ناسحتسا اذهو ) :م ةفاقلا لوقب حيجرتلا : دمحأو يعفاشلا لاقو

 قح نم :ش ( طقتللا قح لاطبإ نمضتي هنأل « هلوق لبقي ال نأ سايقلاو ) :م ناسحتسا يرودقلا

 يبصلل رارقإ هنأ ناسحتسالا هجو ) :م هتنيب ريغ نم لبقي الف ‹ ءالولا نم نيملسملا ةماعلامو طيقللا

 :م طيقللا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م هلوق لبقف ةناضحلاو ةعفنملا بوجو ثيح نم :ش ( هعفني امي

 . بسنلا مدعب يأ :ش ( همدعب ريعيو بسنلاب فرشتي)

 طيقللا نأ جراخلا ءاعدا يف خياشملا فالح ىلإ «ةراشإ هذه :ش ( هقح يف حصي : ليق مث ) :م

 اذهو « طقتلملا دي لاطبإ يف هتوبث قح يف ينعي بسنلا قح يف هؤاعدا حصي : مهضعب لاقف « هنبا

 . اعيمج امهيف هلوق لبقي : مهضعب لاقو :ش ( طقتلملا دي لاطبإ نود ) :م هلوق ىنعم

 دي يأ :ش ( هدي نالطب ) :م بسنلا توبث ىلع يأ :ش ( هيلع ینتبی : لیقو ) :م هلوق ینعم وهو

 ءادصق تبثي مل نإو اتمض ءيشلا تبثي نأ زوجيو «يبنجألا نم دلولاب قحأ بألا نأل « طقتلما

 . اًمكح ةدالولا ىلع ةلباقلا ةداهشب ثرإلا تبثي امك

 هركذاذهو « هطقتلا يذلا وهو طقتلملا بسن ىعدا ولو يأ :ش ( طقتلملا هاعدا ولو ) :م

 ينعي :ش ( اًتاسحتساو اًسايق ) :م هؤاعدا يأ :ش ( حصي : ليق ) :م يرودقلا ةلأسمل اعيرفت فنصملا

 . كلذ يف هل عزانم الو « دحأ قح هاوعد لطبت مل هنأل ‹ ناسحتسالا ثيح نمو سايقلا ثيح نم

 مكح عم سايقلا مكح فالتخا ىلع يأ :ش ( ناسحتسالاو سايقلا ىلع هنأ حصألاو ) :م

 . طقتلملا ريغ ىوعد يف امك حصي ناسحتسالا يفو « حصي ال سايقلا يف ينعي « ناسحتسالا

 . يخركلا امهركذي ملاذهلو

 حصت ناسحتسالا يفو « هتنيبب الإ هاوعد حصت ال نأ سايقلا : لاقف يواحطلا امهركذ اغنإو

 . هتنیب ریغب

 نييبنجألا ىوعد نآ هنايب « نييبنجألا ىوعد يف سايقلا هجو ريغ انه سايقلا هجو نأ ملعا مث

1o 



 نأل ‹ هب ىلوأ وهف هدسج يف ةمالع امهدحأ فصوو نانثا هاعدا نإو لص ألا يف فرع دقو

 يف امهئاوتسال امهنبا وهف ةمالع امهدحأ فصي مل نإو همالك ةمالعلا ةقفاومل . هل دهاش رهاظلا

 ‹ببسلا

 ‹ همالك ضقانتل سايق حصت ال اغنإ طقتلملا ىوعدو « طقتلملا قح نالطب موزلل اًسايق حصت ال اغإ

 ناک هنبا هنأ یعدأ امل هنإ مث « هدي يف اًطيقل نوکی ال هنبا نأل هبسن اًيفان ناک طیقل هنأ معز امل هنأل

 ةناضحلاو ةقفنلا بوجو ثيح نم ىبصلا ءاقب هيف نأ وهو رهاظ ناسحتسالا هجو ةلاحم ال اًضقانم

 . ءافو كلذب ىرسأ هل لصحيو بسنلا توبثو

 ادوبنم يبصلا نوكي اعرف « لاحلا هابتشال ربتعب سيل سايقلا هجو يف ضقانتلا نم : ليق

 ضقانتلا انملس نئلو «ادإ ضقانت الف هدلو هنأ نيبت مث «طيقل هنأ طقتلملا نظيف «ثراوحلا ضبقب

 .هسفن بسك اذإ نعالملاك بسنلا توبث عني ال ضقانتلاف ارهاظ

 نإو) :م هانركذ ام وهو « «طوسبملا» يف اذه مكح فرع دق يأ :ش ( لصألا يف فرع دقو ) :م

 (هدسج يف ةمالع امهدحأ فصوو ) :م جراخ نم ناصخش طيقللا ىعدا نإو يأ :ش ( نانثا هاعدا

 يأ :ش ( هب ىلوأ وهف ) :م كلذ وحنو كلذل رث وأ هتعلس وأ هبايث لثم ‹طيقللا دسج يف يأ :ش

 ىلع بجيف :ش ( همالك ةمالعلا ةقفاومل ‹ هل دهاش رهاظلا نأل ) :م طيقللاب ىلوأ ةمالع فصو يذلا

 . هيلإ هعفد طيقللا

 ىلع هبتشا اذإو ةفاقلا لوق ربتعي : يعازوألاو روث وبأو ثيللا وبأو دمحأو يعفاشلا لاقو

 وأ « ةنيبب بسنلا تبثي ال : كلام لاقو . يجلدملا ثيدحل امهاتنيب تضراعت اذإ اذكو عرقأ ةفاقلا

 سفن حرط اذإ عمس هنأل « هامر هنأ معزف دلولا هل شيعي ال هنأ فرع لب مكدحأ ىوعدل نوكي

 وأ هطقتلم هاعدا اذإ ىوعدلا درج قحلي : بهشأ لاقو « هقدص ىلع لدي امم كلذ وحنو شاع

 . ةيكلاملا رهاوج يف اذك هبذك ناب نأ الإ « هريغ

 ببس اهنأل ةوعدلا وهو :ش ( ببسلا يف امهئاوتسال امهنبا وهف ةمالع امهدحأ فصي مل نإو ) :م
 . ةفاقلا لوق امهرابتعا ىف دمحأو ىعفاشلا فالخ رم دقو «طيقللا قح ىف قاقحتساللا

 . نينثا نم رثكأ يعدملا ناك نإو

 هبو «فسوي يبأ دنع نينثا نم رشكأب قحلي الو « ةسمحخ ىلإ ءازج هنأ ةفينح يبأ نع يور
 يف . ةياور يف دمحأ لاق هبو « ةثالث نم رثكأب قحلي : دمحم لاقو ‹ ةياور يف دمحأ لاق

 . حيجرتلا طقس ضعبلا فلاخو ةفاقلا ضعب قفاو ولو : «حاضيإلا»

 ثيح نم قفاوو امهدحأ فصوو اهيف اعزانت ول ةطقللا يف فالخب اذهو : «ةريخذلا» يفو
 همزاي انهو بجي الو <« هيلع اهعفد طقتلملا لحب فصاولا د رفنا اذإ لب « فصولا بحاص حجري ال
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 رخآلا ماقأ اذإ الإ« هيف هل عزانم ال نامز يف هقح تبث هنأل « هنبا وهف امهدحأ یوعد تقبس ولو

 يمذ ىعداف مهارق نم ةيرق يف وأ« نيملسملا راصمأ نم رصم يف دجو اذإو. ىوقأ ةنيبلا نألءةنيبلا

 عفان وهو ‹ بسنلا نمضتت هاوعد نأل ؛ ناسحتسا اذهو « اًملسم ناکو هنم هبسن تبث هنبا هنآ

 هرضي وهو رادلاب تباثلا مالسإلا لاطبإو « ريغصلل

 ةنيبلا ماقأ ول امك هب هل يضق طيقللا ىوعدب درفنا ول هنأ ىرت الأ طيقللا لصف يف نأ قرفلاو «هعفد

 . قاقحتسالا ببس حجرتل فصولا ربتعمف

 ربتعا ولف « فصولاب حجرتي ىتح قاقحتسالا ببسب تسيل ىوعدلاف طيقللا يف امأو

 . اقرتفاف هل اًببس حلصي ال فصولاو « قاقحتسالا لصأ ربتعا فصولا

 رخآلا ماقأ اذإ الإ هيف هل عزانم ال نامز يف هقح تبث هنأل هنبا وهف امهدحأ ىوعد تقبس ولو ) :م

 هنيبب الإ لبقي مل اهنبا هنأ ةأرما هتعدا «لماشلا» يفو « اهب هاوعد دكأتل :ش ( ىوقأ ةنيبلا نأل ةنيبلا

 يبأ دنع امهنبا وهف ةنيبلا اتماقأو ناتأرما هتعدا اذإو « جوزلا ىلع بسنلا لمح ةأرملا ىوعد يف نأل

 . صفح يبأ ةياور يف ةفينح

 يفو « اًضيأ ةفينح يبأ نع ناميلس يبأ ةياور وهو « امهنم ةدحاو نبا نوكي ال امهدنعو

 ىلع يدلبلاو « ريقفلا ىلع ينغلا مدق ايوتسا نإف قبس نم مدق نانثا محدزا ولو « ةيعفاشلا زيجو
 يف روتسملا ىلع مدقي ةلادعلا رهاظو ‹« يبصلل رظني كلذ لكو « يودبلا ىلع يورقلاو يورقلا

 . هتعرق تجرخ نم ىلإ ملسو « امهنيب عرقأ هجو لك نم اًيواست نإف « نيهجولا نسحأ
 يمذ ىعداف مهارق نم ةيرق يف وأ نيملسملا راصمأ نم رصم يف ) :م طيقللا يأ :ش ( دجو اذإو ) :م

 . هرصتخم يف يرودقلا ظفل اذه :ش ( اًملسم ناکو هنم هبسن تبث هنبا هنآ

 يف ذوبنملا نأل يمذلا نم هبسن تبثي ال نأ سايقلاو :ش ( ناسحتسا اذهو ) :م : فنصلملا لاقو

 اذإو ‹ نيملسملا رباقم يف هنفدو تام اذإ هيلع ةالصلا ليلدب « همالسإب هيلع موكحم مالسإلا راد

 ةرطفلا ىلع دلوي دولوم لك نأل « هاوعد ىلع يمذ قدصي ال مالسإلا راد مكحب همالسإ تبث

 نمضتت هاوعد نأل ) :م هلوقب ناسحتسالا هجو ىلإ راشأو « هناسجيي وأ هنارصني وأ هنادوهي هاوبأف

 يآ :ش ( مالسإلا لاطبإو ) :م. ةناضحلاو ةقفنلا بوجو ثيح نم :ش ( ريغصلل عفان وهو بسلا
 :ش ( هرضي وهو ): م مالسإلا رادب يأ :ش ( رادلاب تباثلا ): م مالسإلا لاطبإ اًضيأ هاوعد نمضتي

 املسم هدلو نوکی اذهلو ‹ ملسم دلو يمذلا نوكي نأ عني الو . طيقللا رضي مالسإللا لاطبإو يأ

 يف «رداونلا» ىف دمحم نع ةعامس نبا لاقو ٠« هرصتخم)» ىف ىخركلا لاقو « همأ تملسأ اذإ

 ا « ينارصنلا هيعديف طيقللا طقتاي لجرلا
 نم هتبسن تبثأو املسم هلعجأ ينإف مالسإلا يأر هيلع ناك نإو « ملسم وهو هنبا وهف : لاق
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 وأ ةعيب يف وأ ‹ ةمذلا لهأ ىرق نم ةيرق يف دجو نإو « هرضب ام نود هعفني اميف هتوعد تحصف
 اًملسم دجاولا ناك نإو . ةدحاو ةياور اًيمذ دجاولا ناك اذإ اميف باوجلا اذهو « اًيمذ ناك ةسينك

 ربتعا طيقللا باتك ةياور يفف . هيف ةياورلا تفلتخا نيملسملا ناکم یف اًيمذ وأ ناکملا اذه يف

 نع ةعامس نبا ةياور وهو < دجاولا ربتعا خسنلا ضعب يف ىوعدلا باتك يفو « هقبسل ناكلا

 عم يبس اذإ ىتح رادلا ةيعبت قوف نيوبألا ةيعبت نأ ىرت الأ « ديلا ةوقل - هللا همحر - دمحم

 . ريغصلل رظن مالسإلا ربتعا هخسن ضعب يفو « ارفاك ربتعب امهدحأ ريغصلا

 وهو هنبا وهف كرشلا يز هيلع ناك نإو : لاق « هيلع قفنيو « هرضيال كلذ نأل « ينارصنلا

 ىلإ زوزجم هسأر طسوو جابید صیمق هیلعو بیلص هتبقر يف نوکی نأ كلذو « هنيد ىلع ينارصن
 . هظفل انه

 طيقللا عفني يذلا ءيشلا يف يأ :ش ( هعفني اميف ) :م يمذلا ةوعد ىلإ :ش ( هتوعد تحصف ) :م
 ةيرق يف ) :م طيقللا يأ :ش ( دجو نإو ): م مالسإلا لاطبإ وهو :ش ( هرضي ام نود ): م مالسأإلا وهو

 يف دجو وأ يأ :ش ( ةسينك وأ ) :م دوهيلا ةعيب يف دجو يأ :ش ( ةعيب يف وأ « ةمذلا لهأ ىرق نم

 ناك مهب ةصتخم عضاوم يف دجو امل هنأل :ش ( اًيمذ ) :م طقتلملا يأ :ش ( ناك ) :م ىراصنلا ةسينك
 فالح ريغ نم :ش ( ةدحاو ةياور اًيمذ دجاولا ناك اذإ اميف باوجل ا اذهو ): م مهتم هنأ هلاح نم اًرهاظ
 دجو ذوبنم مكحياذهلو مهريغل نوكي نأ زاوجلا زيح يف :ش ( اًملسم دجاولا ناك نإو ) :م . اهيف

 يأ باوجلا وهو ريسأ وأ رجات ملسم دلو نوكي نأ زاج نإو « رهاظلا ةلالدل برحلا راد يف

 . يرودقلا ركذ يذلا باوجلا

 :م ةسينكلاو ةعيبلا يف ينعي :ش ( ناكم ا اذه يف ) :م هرصتخم يف هظفل نأل اًيمذ ناك هلوق وهو

 يفف) :م لصفلا اذه يف يأ :ش ( هيف ةياورلا تفلتخا نيملسملا ناكم يف ) :م اًيمذ دجاولا :ش ( اًيمذ وأ)

 يأ :ش (هقبسل ناكملا ربتعا ) :م «طوسبملا» نم طيقللا باتك ةياور يفف ينعي :ش ( طيقللا باتك ةياور
 »نم :ش ( ىوعدلا باتك يفو ) :م حيجرتلا بابسأ نم قبسلاو « دجاولا دي ىلع ناكملا قبسل

 نم ىوعدلا خسن ضعب يف يأ هخسن ضعب يف ىوريو :ش ( خسنلا ضعب يف ) :م ؛طوسبملا

 هنأل :ش ( ديلا ةوقل - هللا همحر- دمحم نع ةعامس نبا ةياور وهو دجاولا ربتعا ) :م « طوسبملا»

 . ىلوأ دجاولا رابتعا ناكف « ديلا قبس قحتست يتلا تاحابملاك

 ريغصل | عم يبس اذإ ىتح رادلا ةيعبت قوف نيوبألا ةيعبت نأ ىرت الأ ) :م هلوقب كلذ حضوأ مث

 يف يأ :ش ( هخسن ضعب يفو ) :م اًملسم ال :ش ( ارفاك ربتعي ) :م نيوبألا دحأ يأ :ش ( امهدحأ
 رفكلاو « هعفني هنأل :ش ( ريغصلل رظن مالسإلا ربتعا ) :م « طوسبملا» نم ىوعدلا خسن ضعب

 رافكلا ذخأ مهل ناك دلب يف وأ نوملسم هيفو نيملسملا دلب يف دجوي ناك نإ يعفاشلا لاقو «هرضي
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 دبع ىعدا نإف « هدبع هنأ ةنيبلا ميقي نأ الإ ارهاظ رح هنأل هنم لبقي مل هدبع طيقللا نأ ىعدا نمو

 ةرهاظلا ةيرحلا لطبت الف ةرحلا هل دلت دق كولمملا نأل ارح ناكو . هعفني هنأل « هنم هبسن تبث هنبا هنأ

 رظنألا وه ال احيجرت يمذلا نم ىلوأ ملسملاو «دبعلا نم ىلوأ طيقللا هتوعد يف رحلاو . كشلاب

 هقح يف

 هيف ملسم الو رافكلا دلب يف وأ هيف ملسم الو « نوملسملا بجتف دلب يف دجو نإو « ملسم وهف

 دمحأ لاق هبو ‹ رفاك وه ليقو « ملسم وهف نوملسم هيفو رافكلا دلب يف دجو نإو . رفاك وهف
 ىعدا نمو ) : م مالسإال احيجرت رفكلا لهأ ناكم يف دجاولا ربتعا بهشأو « ناكملا ربتعا كلامو

 ديقي نأ بجي : يكاكلا لاقو . هرصتخم يف يرودقلا ظفل اذه :ش ( هنم لبقي مل هدبع طيقللا نأ

 نإ ليصفت هبسن لوبق يفف اًيمذ يعدملا ناك اذإ هنأل ملسملا ديقو ملسملا رحلا ىعدا يأ نيديقب اذه

 نأل ةيزجلا لبقو « لبقي ال نارفاك دهش نإو «اًملسم ارح طيقللا لعجيو « لبقت ناملسم دهش

 ركذف ‹ دمحمو فسوي يبأ نيب اًفالخ هيف نإف ةمألا هتأرما ىلإ هتدالو فاضأو اًدبع ناك اذإ يعدملا

 . فسوي يبأ دنع دبعو « دمحم دنع رح دلولا نأ «ةريخذلا» يف

 ءاوحو مدآ دالوأ مهلك سانلا نأل « ةيرحلا مدآ ينب يف لصألا نأل :ش ( رهاظ رح هنأل ) :م

 قرلاو « امهل اًعبت ارارحأ امهدالوأ ناكف نيرح نيملسم اناك امهو «همالسو امهيلع هللا تاولص

 هلوق ىنعم وهو ةنيبلاب هفالخ تبثي نآ ىلإ رهاظلاب مكحلاو رهاظلا يه ةيرحلا نأكف « رفكلا ضراعب
 نإف « هدبع نوكي ذئنيحف :ش (هدبع هنأ ): م ميتيلا ىعدا يذلا يعدملا يأ :ش ( ةنيبلا ميقي نأ الإ ) :م

 قحأ هنأال مصخ طقتلملا نأب :بيجأ « انه مصخ الو « ركنم مصخ ىلع الإ موقت ال ةنيبلا :ليق

 يف يرودقلا ظفل اذه :ش ( هنم هبسن تبث هنبا هنأ دبع ىعدا نإف ) :م ةنيبلاب الإ هدي لوزت الو « هقحب

 . هرصتخم

 :ش ( ارح ناكو ) :م هيف رسيت هنأل هعفني بسنلا نأل يأ :ش ( هعفني هنأل ) :م : فنصملا لاقو

 ةرهاظلا ةيرحلا لطبت الف ةرحلا هل دلت دق كولمملا نأل ) :م : فنصملا لاق يرودقلا مالك ةمتت نم

 نوكيف ةمألا هل دلت دقو دبع نوكي الف « ةرحلا هل دلت دق كولمملا نأ مالكلا لصاح :ش (كشلاب

 ( دبعلا نم ىلوأ طيقللا هتوعد يف رحلاو ) :م كشلاب لطبي الف « ةيرحلا مدآ ينب يف رهاظلاو « ادبع

 . هربخ ىلوأ هلوقو أدتبم هنآ ىلع عوفرم رحلا :ش

 يآ دبعلا نم هلوق لوعفم بصنلاب طيقللا هلوقو « هلعاف ىلإ فاضم ردصم هتوعد يف هلوقو

 اذإ يمذلا ىوعد نم ىلوأ ملسملا ىوعدو يأ :ش ( يمذلا نم ىلوأ ملسملاو ) :م دبعلا ىوعد نم

 (هقح يف رظنألا وه ال ) :م حيجرتلا لجأل يأ :ش ( اًحيجرت ) :م هنبا طيقللا نأ امهنم دحاو لك ىعدا

 نم ىلوأ ملسملا نوك مث « يرودقلا هلاق ال اعيرفت اذه فنصملا ركذ اغإ « طيقللا قح يف يأ :ش

 . ىلوأ وه ناك ديلا اذ امهدحأ ناك اذإ امأ « ناجراخ امهو ايعدا اذإ ام يمذلا
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 ةباد ىلع ًادودشم ناك اذإ اذكو ‹ رهاظلل ًارابتعا هل وهف هيلع دودشم لام طيقللا عم دجو نإو

 ةيالو يضاقللو ‹ عئاض لام هنأل ؛ يضاقلا رمأب هيلإ دجاولا هفرصب مث « انركذ امل اهيلع وهو

 ام ءارشو ‹ قافنإلا ةيالو هلو رهاظ طيقللا نأل « يضاقلا رمأ ريغب هفرصي ليقو « هيلإ هلثم فرص

 ةيالولا ببس مادعنال ‹ طقتلملا جيوزت زوجي الو ء هل قافنإلا نم هنال ةوسكلاو ماعطلاك هنم دب ال

 فرصتلا ةيالو نأل اذهو مألاب ارابتعا طقلملا لام يف هفرصت الو . ةنطلسلاو كلملاو ةبارقلا نم
 امهنم دحاو لك يف ةدوجوملاو ةرفاولا ةقفشلاو لماكلا يأرلاب ققحتي انإ كلذو «لاملا ريمشتل

 . امهدحأ

 نم هنوکل هدي رهاظل يأ :ش ( رهاظلل ًرابتعا هل وهف هيلع دودشم لام طيقللا عم دجو نإو ) :م
 ( ناك اذإ ) :م طيقللا نوكي اذكو يأ :ش ( اذکو ) :مهل هدي يف ام نوکیف « ارح هنوکل كلملا لهأ
 راشأ :ش ( انركذ ام ) :م ةبادلا ىلع طيقللا يأ :ش ( اهيلع وهو ةباد ىلع ادودشم ) :م لاملا يأ :سإ

 . لاملا كلذ نم هيلع قفني « طقتلملا :ش ( هيلإ دجاولا هفرصي مث ) :م رهاظلل اًرابتعا هلوق ىلإ هب

 رهاظ وه نيملسملا رومأل اًيضاق بصن هنأل « يضاقلا ةيالو مومعل :ش ( يضاقلا رمأب ) :م

 يضاقللو) :م عئاض لام طيقللا اذه عم دجو يذلا لاملا نأل يأ :ش ( عئاض لام هنأل ) :م ةياورلا

 لاق هبو «هرمأبهريغلاذكو ‹ طيقللا ىلإ عئاضلا لام لشم يأ :ش ( هيلإ هلم فرص ةيالو
 . يعفاشلا

 داهشإلا نودب قفنأو مكاحب نكي مل نإو ٠ هنمض يضاقلا رمآ ريغب تقةنأ ولو لاقو
 . هلثم ةقفن يف قدصم وهو ؛لماشلا» يف لاق «نال وق هيفف داهشإلاب قفنأ نإو « اًضيأ نمض

 يأ :ش ( نال « يضاقلا رمأ ريغب ) :م طيقللا ىلإ طقتلملا فرصي يأ :ش ( هفرصي ليقو ) :م

 قافنإلا ةيالو ) :م هطقتلم لو يأ :ش ( هلو ) :م رهاظلا بسحب يأ :ش ( رهاظ طيقللا ) :م لاما نأل
 ٠م هنع ينغتسي ال ام ءارش هلو يأ ‹ قافنإلا ةيالو هلوق ىلع فطع :ش ( هنم دبال ام ءارشو

 لاق هبو . هيلع قافنإلا نم هنم دبال ام ءارش نأل يأ :ش ( هل قافنإلا نم هنأل «ةوسكلاو ماعطلاك)

 طقتلملل :ش (ةيالولا ببس مادعنال ) :م طيقللا هجيوزت يأ :ش ( طقتلملا جيوزت زوجي الو ) :م دمحأ

 ٠م اهببس مدعل ةيالولا تبثي الف ‹ امهنم دحاو دج وي ملو :ش ( ةنطلسلاو كلملاو ةبارقلا نم ) :م

 زاوج مدع ىلع اًسايق يأ :ش ( مألاب رابتعا طقتلملا لام يف ) :م طقتلملا فرصت يأ :ش ( هفرصت الو)

 . اهنبا لام يف اهفرصت

 ريمثتل فرصتلا ةيالو نأل ) :م طيقللا لام يف طقتلملا فرصت زاوج مدع يأ :ش ( اذهو ) م .

 لماكلا يأرلاب ققحتي امنإ ) :م لاملا ريمثت يأ :ش ( كلذو ) :م حبرلاو ةدئافلاب هركي يأ :ش (لاملا

 نم يأ :ش ( امهدحأ ) :م طقتلملاو مألا نم يأ :ش ( امهنم دحاو لك يف ةدوجوملاو ةرفاولا ةقفشلاو

۳۲۰ 



 ءًالقاع ناك اذإ هسفنب ريغصلا هكلمي اذهلو « ضحم عفن هنأل « ةبهلا هل ضبقي نأ زوجيو : لاق
 : لاق . هلاح ظفحو هفيقشت باب نم هنأل ةعانص يف هملسيو : لاق . اهيصوو مألا هكلمتو

 ال :«ريغصلا عماجلا» يفو ‹ هرصتخم يف يرودقلا ةياور اذهو : فيعضلا دبعلا لاق «هرجاؤيو

 هجوو « هفيقثت ىلإ عجري هنأ : لوألا هجو ‹ حصألا وهو ةيهاركلا يف هركذ « هرجاؤي نأ زوجي

 معلا هبشأف هعفانم فالتإ كلم ال هنأ :يناثلا

 . لماكلا يأرلا نود ةرفاولا ةقفشلا مألا يفو « ةرفاولا ةقفشلاو لماكلا يأرلا

 امهو ‹ دوصققملا مدعل لاملا يف فرصتلا ةيالو امهل نكي ملف سكعلا ىلع طقتلملا يفو

 . اًعيمج لاملاو سفنلا يف فرصتلا هل ناكف « الماك ايأرو ةرفاو ةقفش هل نإف بألا فالخب

 (هنأل ):م ةبهلا طيقللا ضبقي نأ طقتلملل زوجي يأ :ش ( ةبهلا هل ضبقي نأ زوجيو : لاق ) :م

 يأ :ش (اذهلو ) :م فالح الب هيف كش ال :ش ( ضحم عفن ) :م هل ةبهلا ضبق نألو يأ :ش

 (القاع ناك اذإ ) :م هديب ةبهلا ضبق كلي يأ :ش ( هسفنب ريغصلا هكلمي ) :م اًضحم اعفن ةبهلا نوكلو
 :ش ( اهيصوو ) :م اهنبال ةبهلا ضبق مألا كلمت يأ :ش ( مألا هكلمنو ) :م هزييو كلذ لعفي الف :ش

 :ش ( هفيقشت باب نم هنأل ةعانص يف ) :م طيقللا طقتلملا ملسي يأ :ش ( هملسيو : لاق ) :م
 ظفحو ) :م بيذهتلاو بيدأتلل راعتسيو حامرلا هب يوسي ام وهو « فاقثلاب جوعملا موقت فيقثتلا

 سيل هرجاؤي ظفلو « هل اًعفن هيف نأل « طيقللا طقتلملا رجاؤي يأ :ش ( هرجاؤيو : لاق ) :م

 . ءاهقفلا حالطصا وه اغإو « ةغللا نوناق ىلع

 يف يرودقلا ةياور اذهو ):م : - هللا همحر - فنصملا يأ :ش ( فيعضلا دبعلا لاق ) :م

 . هرصتخم يف يرودقلا ةياور ىلع طيقللا طقتلملا ةراجإ زاوج ينعي :ش (هرصتخم

 باب يف دمحم هرکذ :ش ( ةيهاركلا يف هركذ هرجاؤي نأ زوجي ال :اريغصلا عماجلا» يفو ) :م

 . يرودقلا هركذ ام حصألا وه ؛ريغصلا عماحج ل ا» يف روكذملا نأ :ش ( حصألا وهو ) :م ةيهاركلا

 اًقنآ هانعم رم دقو :ش ( هفيقثت ىلإ عجري هنأ ) :م يرودقلا ةياور هب دارأ :ش ( لوألا هجو ) :م

 فالتإ كلم ال ) :م طقتلملا نأ يأ :ش ( هنأ ) :م ريغصلا عماجل ا ةياور هب دارأ :ش ( يناثلا هجوو) :م
 . مادختسالاب طيقللا عفانم يأ :ش (هعفانم

 ريغصلا عفانم فالتإ معل زوجي ال امك يأ « معلا طقتلملا هبشأف يأ :ش (معلا هبشأف ) :م
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 . ىلاعت هللا ءاش نإ ةيهاركلا يف هركذن ام ىلع هكلمت اهنأل مالا فالخب

 ريغصلا عفانم فالتإ كلمت مألا ينعي :ش ( هكلمن اهنأل مألا فالخب ) :م طقتلملل زوجي ال كلذكف

 يأ :ش ( ىلاعت هللا ءاش نإ ةيهاركلا يف هركذن ام ىلع ) :م ىلوأ ضوعب ةراجإلاب هكليي نألف

 . ةقرفتم لئاسم يف ةيهاركلا باتك رخآ يف
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 ةطقللا بانك

 ىلع ذخألا نأل ؛ اهبحاص ىلع اهدريو اهظفحيل اهذخأي هنأ طقتلملا دهشأ اذإ ةنامأ ةطقللا :لاق

 «ًاعرش هيف نوذأم هجولا اذه

 ( ةطقللا باتك ) :م

 صخو « ىنعمو اًظفل نابراقتم طيقللاو ةطقللا « ةطقللا ماكحأ نايب يف باتكلا اذه يأ :ش

 ظفل صخ : ليقو « مدآ ينب فرشل لوألا مدقو « امهنيب زييمتلل هريغل ةطقللاو مدآ نباب طيقللا

 . ةنعللاو ةكحضلاك « ةيلعافلا يف ةغلابملل تحن نيعلا حتفو ءافلا مضب ةلعفلا نأل « لامل اب ةطقللا

 ىلع [...] لاملاب ىلوأ ةيلعافلا ىلع لادلا طيقللاف « لوعفملا ىنعمب ليعف طيقللاو

 ةخلابملا هجو ىلع اهسفن هيلع بكرتو اهسفن بلحت اهنأك بوكرو بولحك ةيانك يربخلا دانسإلا
 . بوكرلاو بلحلا يف اهآر نم ةبغر ةدايزل

 ررض دصق هتذبن همأ نإف ءرضاح ررض ةدايزل هعفرل هآر نم لك ليي ال دوقفملا لفطلا امأ

 ىقلم هدجت ءيشلا ةطقللا «برخملا » يفو « ارضاح اعفناهيف نإف « ةطقللا فالخب« صاخ

 فاقلا حتفب ةطقللا ليلخلا نعو « هريغ هطقتلي هبحاص نع عئاضلا لاما نيع : ليقو «هذخأتف

 ةكحضلا لثم طقتلملا لاملا فاقلا نوكسو « لعافلل مسا وهف ةلعف ىلع ءاج ام نأل « طقتلملل

 م اًضيأ لاحلل مسا فاقلا حتفب ءارفلاو « يبارعألا نباو يعمصألا نعو « هنم كحضي يذلل

 يرودقلا ظفل اذه :ش ( اهبحاص ىلع اهدريو اهظفحيل اهذخأي هنأ طقتلملا دهشأ اذإ ةنامأ ةطقللا :لاق)
 داهشإللا كرت دقو هدنع كلم اذإ ىتح « فالخ ركذ الب ىرت امك داهشأإإلا طرشو « هرصتخم يف

 نامض الف كلذ ىلع دهشأ ناك نإ لوقي ناك ةفينح ابأ نإ : هرصتخم» ىف يواحطلا لاقو

 اهيف هيلع نامضلل : فسوي وبأ لاقو « اهنامض هيلع ناك كلذ ىلع دهشي مل نإو « اهيف هيلع

 ءاهب فرعيل الإ اهذخأ ام هللاب فلحي نأ دعب دهشي مل نإو « اهب فرعيل اهذخأ هنأ ىلع دهشأ

 «فلتخملا»و« ةطسوتملا هركذو دمحم لوق يواحطلا ركذي ملو « ذخأي هبو : يواحطلا لاق مث

 . «يجلاولولا ىواتف»و« ةصحلا»و

 لوق «عطقألا حرشاو «ةفحتل تلا» يف ركذو « ةفينح يبأ عم دمحم لوق ىواتفلا ةصالخو

 ذخأ ىأ :ش (ذخاألا نآل ) :م هلوقب يرودقلا هركذام فنصمل | للع مث فسوي يبأ عم دمحم

 لجأل :ش ( اعرش هيف نوذأم ) :م ذخألا دنع داهشإلا هجو ىلع يأ :ش ( هجولا اذه ىلع ) :م ةطقللا

 اذكف « نامض الف كلاملا نذأ اذإف « كلاملا نذإ نم لقأ سيل عراشلا نذإو « اهبحاص ىلع ظفحلا
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 عايضلا فاخ اذإ بجاولا وهو . ءاملعلا ةماع دنع لضفألا وه لب

 نم تلق نإف « اذه اذكف نذإلا دوجول نامضلا اهيف بجي ال ةعيدولا نأ ىرت الأ « عراشلا نذأ اذإ

 . هيف عراشلا نذإ دجوي نيأ
 يف هيوهار نب قاحسإ هاور .«لدعاذ دهشيلف ةطقل راصأ نم»: ةي هلوق نم : تلق

 :م داهشإلاب اهذخأي نأ هل نآ ىلع لدی هنإف «- مالسلا هيلع- هنع رامح نب ضايع نع «هدنسم»

 هلوقل هيلإ بودنم ةطقللا ذخأ : «لماشلا» يف لاق لضفأ ةطقللا ذخأ لب يأ :ش (لضفألا وه لب)

 . (۲ ةيآلا : ةدئاملا) € ىوقتلاو ربلا ىلع اونواعتو» : ىلاعت

 ريغب ريغلا لام ذخأ هنأل اهعفر لحي ال نولوقي ةفشقتم اف اهعفر يف فلتخا «طوسبملا» يفو

 لحت : نيعباتلا ضعب لاقو « ةمئألا عامجإو « ثيدحلل فلاخم وهو « اعرش مارح وهو « هنذإ

 :م لضفأ اهعفر نأ ىلإ فنصملا راشأو ‹ حصألا يف دمحأ لاق هبو « لضفأ كرتلا نكلو اهعفر

 .( ءاملعلا ةماع دنع)

 « يلبنحلا باطخل ا وبأ اهراتخاو دمحأ نع ةياور وهو كلذ عفر هلف هعضومب اهدجواذإ :ش

 . بجاو اهعفر اهيلع نمأي ملاذإ لوق يف يعفاشلا نعو

 ىلوأ ناكف « ملسملا لام ظفح هيف نأل ىلإ بحأ هعفرف لام هل اًبيش ناك نإ : كلام لاقو

 لوق يف لضفأ ةطقللا كرت : مالس نب دمحم نبدمحمرصن وبأ :٤لزاونلا» يف لاقو

 . هكرت نم لضفأ طيقللا عفرو اهعفر نم انباحصأ

 حابي ال فخی مل نإو ‹ عفرلا ضرعي اهعايض فاخ نإ :« ىواتفلا ةصالخ» يف لاقو

 يجلاولولا ىواتف يف لاقو ‹ بهذملا رهاظ يف عفرلا لضفألاو « هيلع ءاملعلا عمجأو ءاهعفر

 . اهعفر يف ءاملعلا فلتخا

 لاقو « لضفأ اهكرتو اهعفر لحي : مهضعب لاقو « اهكرت نم لضفأ اهعفر : مهضعب لاق
 رهاظ يف هيلع نامض الف كلذ هناكم يف اهعضوو اهعفر ولو : «يواحطلا حرش» يف يباجيبسألا

 . ةياورلا

 اذإ امأف ‹ كانه عضو ىتح ناكملا كلذ نع حربي ملو ذخأ اذإ اذه : انخیاشم ضعب لاقو

 ىلإ اهداعأ مث اهذخأ اذإ : مهضعب لاقو « نمضي هنإف اهعضوو اهداعأ مث كلذ هناكم نع بهذ

 . ةياورلا رهاظ فالخ اذهو بهذي مل وأ ناكملا كلذ نع بهذ نماض وهف ناكملا كلذ
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 ‹ كلاملل اهذخأ هنأ اقداصت اذإ كلذكو « هيلع ةنومضم نوكت ال كلذك ناك اذإو « اولاق ام ىلع

 هنأل ؛ عامجإلاب نمضي هسفنل اهذخأ هنأ رقأ ولو ةنيبلاك راصف ءامهقح يف ةجح امهقداصت نأل

 هتذخأ: ذخالا : لاقو ‹ هيلع دوهشلا دهشي مل نإو «عرشلا نذإ ريغبو هنذإ ريغب هريغ لام ذخأ

 هلوق لوقلاو نمضي ال:فسوي وبأ لاقو . دمحمو ةفينح ىبأ دنع نمضي كلاما هبذكو كلاملل

 . ةيصعم ا نود ةبسحلا هرايتخال هل دهاش رهاظلا نأل

 : ةبوتلا) € ضعب ءايلوأ مهضعب تانمؤملاو نونمؤملاو : ىلاعت هلوقل خياشملا يأ :ش ( اولاق ام یلع)

 فاح اذإ اهعفر ضرتفي ةريخذلا» ىفو « هلام ظفح هيلع بجو هيلو ناك اذإف « ۷١( ةيآلا

 . هکرتب اهعایض

 :ش ( هيلع ةنومضم نوكت ال ) :م هيف اًنوذأم ةطقللا ذخأ ناك اذإو :ش ( كلذك ناك اذإو ) :م

 .اعرش هل ذخألا زاوحمل طقتلملا ىلع يأ

 طقتلملاو كلاملا يأ :ش ( اقداصت اذإ ) :م ةنومضم ةطقللا نوكت ال اذكو يأ :ش ( كلذكو ) :م

 يأ :ش ( راصف امهقح يف ةجح امهقداصت نأل « كلاملل اهذخأ ) :م طقتلملا نأ يأ :ش (هنأ) :م

 اذإ اذكف «نامضلا بجي ال ذخألا دنع تدجو اذإ ةنيبلا نأ ينعي :ش ( ةنيبلاك ) :م امهيف لضف

 . قداصتلا دجو

 ديق اغإ . يرودقلا ةلأسمل اعيرفت اذه ركذ :ش ( عامجإلاب نمضي هسفنل اهذخأ هنأ رقأ ولو ) :م

 يبآ فالخ هيف نأل « ةفينح يبأ دنع داهشإللا مدع دنع مزلي يذلا نامضلا نع ازارتحا عامجإلاب

 ناکف :ش ( عرشلا نذإ ريغبو هنذإ ريغب هريغ لام ذخأ ) :م طقتلملا نأل يأ :ش ( هنآأل ) :م فسوي

 هنإف تكله مثاهبحاص ىلع اهدريل ال اهلكأيل اهذخأ : «يواحطلا حرش » يف لاقو ‹اًصاع

 دنع يأ :ش ( هيلع دوهشلا دهشي مل نإو ) :م اهبحاص ىلإ اهعفدي ىتح اهنامض نم اربي الو نمضي

 . طاقتلالا

 : فسوي وبأ لاقو ‹ دمحمو ةفينح يبأ دنع نمضي كلاما هبذكو كلاملل هتذخأ : ذخآلا لاقو ) :م

 ركذو « بحتسم وه لب بجاو ريغ داهشإلا نأل دمحأو كلامو يعفاشلا لاق هبو :ش ( نمضي ال

 فسوي يبأ لوق لثم دمحم لوق عطقألا حرش يف

 دهاش) :م لاحلا رهاظ يأ :ش ( رهاظلا نأل ) :م هني عم طقتلملا لوق يأ :ش ( هلوق لوقلاو ) :م

 ‹ ىلاعت هللا هجو طقتلملا رايتخال يأ :ش ( ةيصعملا نود ةبسحلا هرايتخال ) :م طقتلملل يأ :ش ( هل

 « ىلاعت هللا هجو هيوني مل المع ةبسحلا ديق امنإو « دادعإلا نم ةدعلاك باستحالا نم يأ ةبسحلاو

 يرشخمزلا هركذاذك . . دتعم هنأك لعفلا ةرشابم لاح ىف لعجف « هلمع ديعي نأ ذعنيح هل نأل

 ٠ . « قئافلا» یف
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 عقو هيفو « هكلامل ذخألا وهو هئربي ام ىعداو ريغلا لام ذخأ وهو نامضلا ببسب رقأ هنآ امهلو
 ‹ هسفنل ًالماع فرصتملا نوكي نأ رهاظلا نأل « هلثم هضراعي رهاظلا نم ركذ امو اربي الفء كشلا

 رثكأ وأ ةطقللا تناك ةدحاو « يلع هولدف ةطقل دشنب هومتعمس نم لوقي نأ داهشإلا يف هيفكيو
 . سنج مسا هنأل

 ال» : -مالسلا هيلع -لاق ءاعرش لحي ام ىلع لومحم ملسملا لعف قلطم نأ مالكلا لصاحو

 لوق لوقلا ناك انإو « ريخلا نمًالمحم اهل دجت تنأو ءوس كيخأ يف نم تجرخ ةملكب نظت
 . بصغلا يف امك هل لوقلاف « ركني وهو نامضلا ببش يعدي اهبحاص نأل «ءاهبحاص

 نامضلا بسب رقأ ) :م طقتلملا نأ يأ :ش ( هنأ ) :م دمحمو ةفينح يبأل يأ :ش ( امهلو ) :م
 نع هئربي ام يأ ءاربإلا نم ءايلا مضب :ش ( هئربي ام ىعداو ) :م هنذإ ريغب :ش ( ريغلا لام ذخأ وهو

 .هئربيام هاوعد يأ ذخألا وهو نامضلا

 هذخأ هنأ لمتحي هنأ وهو « كشلا عقو اذه هلوق يفو يأ :ش ( هيفو هكلامل ذخألا وهو ) :م

 . نامضلا نع :ش ( اربي الف كشلا عقو ) :م نمضي الف كلال ذخأ هنأ لمتحيو نمضيف هسفنل

 رهاظلا نأل هلوق وهو :ش ( رهاظلا نم ):م فسوي وبأ ركذ يذلاو يأ :ش ( ركذ امو ) :م

 نأ رهاظلا نال ):م لصألا لاقي نأ وهو . رهاظلا كلذ لشم يأ :ش ( هلثم هضراعي ) :م هل دهاش
 اذه ىواتفلا خسن يفاوركذو هريغل ال هل ناسنإلا فرصت يأ :ش ( هسفنل ًالماع فرصا نوكي
 ذحخأي نأ قوقحل وأ كلذ ىلع دهشي نم مدعل نكي مل نإف « داهشإللا نم اتكمتم ناك اذإ فالتخالا

 . داهشإلا كرت يف هيلع نامض الو « عامجإلاب نيميلا عم هلوق لوقلاف « رهاظ هنم

 يأ :ش ( ةطقل دشني هومتعمس نم لوق نأ داهشإلا يف ) :م طقتلملا يفكيو يأ :ش ( هيفكيو ) :م

 يلع «ماللا ديدشتو لادلا مضب :ش ( يلع هولدف ) :م اذكو اذك ةطقل ىأر نم لوقيو يداني
 نم :ش ( رثكأ وأ ةطقللا تناك ) :م ينعي رثكأ وأ :ش ( ةدحاو) :م ةطقللا تناك ءاوس «ءايلا ديدشتب

 هومتعمس نم لوقي نأ هيفكي اًباوثأ وأ ةضفو اًبهذ نوكي نأب « ةفلتخم سانجأ نم وأ دحاو سنج

 دنعو لوانتيف :ش (ستج مسا) :م ةطقللا نأل يأ :ش (هنأل) :م ةدايزلا ىلإ جاتحي الو ةطقل دشني

 وأ ةطقل تطقتلا لاق ولو يواحطلا حرش يفو < ةضف وأ بهذ نم اهسنج ركذي نأ يغبني دمحأ

 تكلمه : لاق اهبحاص ءاج املف يلع هولدف اًئيش لأسي هومتعمس نمف «ءيش يدنع لاق وأ ةلاض

 لقي ملو «يلع هولدف اًئيش لأسي هومتعمس نم :لاقف نيتطقل دجو ول كلذكو «هيلع نامض ال
 . اًرشع تناك نإو «نامضلا نم ئرب ةطقل يدنع لاق ول كلذكو «ناتطقل يدنع

 ىفوأ : يناولحلا ةمئألا سمش لاقو « اهبحاص ىلع اهدريل اهذخأ اغإ هنأ داهشإ هلك اذهو

 اهيف دعي ملو كلذ لعف نإف « اهدرأل اهتذخأ لوقيو ذخألا دنع دهشي نأ فيرعتلا يف نوكي ام
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 : لاق . لوح اهفرع ادعاصف ةرشع تناك نإو « ًامايأ اهفرع مهارد ةرشع نم لقأ تناك نإف : لاق

 - دمحم هردقو « مامإلا ىري ام بسح ىلع هانعم ًامايأ هلوقو « ةفينح يبأ نع ةياور هذهو

 يعفاشلاو كلام لوق وهو « ريثكلاو ليلقلا نيب ليصفت ريغ نم لوحلاب لصألا يف- هللا همحر

 ‹ لصف ريغ نم « ةنس هفرعيلف اًئيش طقتلا نم» : - مالسلا هيلع - هلوقل

 ةرشع نم لقأ) :م ةطقللا يأ :ش ( تناك نإف ):م : يرودقلا يأ :ش (لاق ) :م ىفك كلذ دعب

 .« هرصتخم »يف يرودقلا ظفل اذه :ش ( لوح اهفرع ادعاصف ةرشع تناك نإو « اًمايأ اهفرع مهارد

 هذه يأ :ش ( ةفينح يبأ نع ةياور هذهو ) :م :- هللا همحر -فنصملا يأ :ش ( لاق ) :م

 ىلإ اذهب راشأو «-هنع هللا يضر- ةفينح يبأ نع ةياور ديدرتلاب يرودقلا اهركذ يتلا ةياورلا

 اًتضيأ يواحطلا نإف « لوحلاب ةردقم فيرعتلا ةدم ةياورلا رهاظ يفو « ةياورلا رهاظ تسيل اهنآ
 يفو « ةياورلا رهاظ يف اًسبح وأ اًيفن ءيشلا ناك ءاوس < ةنس اهفرعي هنأ ةطقل طقتلا اذإو : لاق

 تناك نإو « ًالوح اهفرعي اهقوف امف مهرد يتئام تناك نإ ةفينح يبأ نعو « «يجلاولولا ىواتف»
 ام بسح ىلع اهفرعي ةرشع نم لقأ تناك نإو « رهش اهفرعي ةرشع ىلإ مهرد يتئام نم لقأ
 . یری

 تناك نإو « لوح اهفرعي ادعاصف مهرد يتئام تناك نإو ىرخأ ةياور يف ةفينح يبأ نعو

 اًمهرد تناك نإو « مايأ ةرشع اهفرعي ادعاصف ةثالث تناك نإو اًرهش اهفرعي ادعاصف ةرشع

 رظني كلذ نود تناك نإو « اًموي اهفرعي ادعاصف اًقناد تناك نإو « مايأ ةثالث اهفرعي ادعاصف

 سيل اذه نم ءيشو : يسخرسلا ةمئألا سمش لاقو « ريقف فك يف هقدصي مل هرسيو هنع

 لاقو « كلذ دعب اهبلطي ال اهبحاص نأ هنظ ىلع بلغي ام ردقب ليلقلا فرعي ال لب ؛ مزال ريدقتب

 . دمحأو كلام لوق وهو هنم بجاو فيرعتلا : يعفاشلا باحصأ

 نأ يأ :ش ( مامإلا ىري ام بسح ىلع هانعم اًمايأ ) :م يرودقلا لوقو يأ :ش ( هلوقو ) :م

 همحر - دمحم هردقو ) :م كلذ دعب اهبلطي ال اهبحاص نأ هنظ ىلع بلغي نأ ىلإ اهفرعي طقتلملا

 ليلقلا نيب ليصفت ريغ نم لوحلاب ) :م فيرعتلا دمحم ردق « طوسبملا » يف يأ :ش ( لصألا يف - هللا

 ال ةنسلا نألو - مهنع هللا يضر - سابع نباو يلعو دمحم نع يوراذكهو . :ش ( ريثكلاو

 لادتعالاو دربلاو ربخلا نم دالبلا هيف دصقي يذلا نامزلا اهيف يضييو « لفاوقلا اهنع رخأت

 ( يعفاشلاو كلام لوق ) :م لوحل اب دمحم لوق يأ :ش ( وهو ) :م . نيعلا لجأ ةدملا ردق تحلصف

 ةنس هفرعيلف اًئيش طقتلا نم) :م اَب يبنلا لوقل يأ :ش ( -مالسلا هيلع- هلوقل ) :م اًضيأ دمحأو :ش

 ‹ ةي لوسرلا نعو «٠ ضايع نع هدانسإب هيوهار نب قاحسإ هاور ثيدحلا اذه :ش ( لصف ريغ نم

 هيتژي هللا لام وهف الإو اهبحاص ءاج نإو « ةنس اهفرعيلو هيفو « هل بيرق نع هضعب انركذ دقو
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 امو ةرشعلاو ‹ مهرد فلأ يواست رانيد ةئام تناك ةطقل يف درو لوحلاب ريدقتلا نأ : لوألا هجو

 يف تسيلو « هب جرفلا لالحتسا قلعتو ةقرسلا يف هب عطقلا قلعت يف فلألا ىنعم يف اهقوف

 ىنعم يف سيل ةرشعلا نود امو اطايتحا لوحلاب فيرعتلا انبجوأف « ةاكزلا قلعت قح يف اهانعم
 ‹ هب ىلتبملا يأر ىلإ انضوفف ام هجوب فلألا

 . ءاشي نم

 اب هللا لوسر لجر لأس : لاق ينهجلا دلاخ نب ديز نع « هننس» يف ينطقرادلا جرخأو

 لوألا هجو ) :م ريثكلاو ليلقلا نيب ين : لصف ريغ نم ثيدحلا '“ ةنس اهفرع » : لاقف ةطقللا نع

 لوحلاب ريدقتلا نأ ) :م ادعاصف ةرشع تناك اذإ ًالوح اهفرع هنأ ةفينح يبأ نع يور ام وهو :ش (

 نع هحيحص يف يراخبلا هاور ام ىلإ هب ريشي :ش ( مهرد فلأ يواست رانيد ةئام تناك ةطقل يف درو

 اهفرع :١ لاقف ةي يبنلا تيتأف رانيد ةئام ةرم تذخأ : لاق - هنع هللا يضر - بعك نب يبأ

 هتيتآ مث دجأ ملف اهتفرعف «الوح اهفرع » : لاقف هتيتأ مث اهفرعي نم دجأ ملفاهتفرعف «الوح
 لالدتسالا هجو . « اهب عتمتساف الإو اهبحاص ناب نإف اهءاكوو اهددعو اهءاعو ظفحا :١ لاقف اًنالث

 نع فنصملا باجأو « اًقلطم لوحلاب فيرعتلا بجي ةرك لك يف لوحلا ربتعا- مالسلا هيلع- هنأ

 ديلا نأل :ش ( ةقرسلا يف هب عطقلا قلعت يف فلألا ىنعم يف اهقوف امو ةرشعلاو ):م : هلوقباذه

 ىنعم وهو « اهقوفامف رهملل ةرشعلا ةيحالص يف كلذكو « اهقوف اب عطقت امك ةرشعلاب عطقت
 . حاكنلا يف جرفلا لالحتسا قلعت يف امكو يأ :ش ( هب جرفلا لالحتسا قلعتو ) :م هلوق

 :ش (ةاكزلا قلعت قح يف) :م فلألا ىنعم يف ةرشعلا تسيلو يأ :ش (اهانعم يف تسيلو) :م
 مدع يف ىرخألاو «لوألا ىنعم يف اهنوك لاح اههادحإ « نيتهج ةرشعلل نأكو « رهاظ اذهو

 ىلإ ارظن :ش ( اًطايتحا لوحلاب فيرعتلا انبجواف ) :م : فنصملا لاق كلذك رمألا ناك املف « اهنوك

 . هوجولا نم هجوب يأ :ش ( ام هجوب فلألا ىنعم يف سيل ةرشعلا نود امو ) :م ىلوألا ةهجلا رابتعا

 :ش ( هب ىلتبملا يأر ىلإ ) :م ةدملا ريدقت ينعي :ش ( انضوفف ) :م كلذك رمألا ناك اذإف : لاق

 هيلع- هنأ - هنع هللا يضر - بعك نب يبأ نع يور امو : يكاكلا لاقو « ةرشعلا نود اب يأ

 لاقو « كلذ يف يوارلا كش : دواد وبأ لاق « حيحص ريغ رانيد ةئام فيرعتب هرمأ -مالسلا

 . ىهتنا . دحاو ماع وأ ءماوعأ ةثالث: يوارلا

 لاوحأ ةثالثب يردأ ال : لاقف « هرخآ يفو «« هحيحص» يف اًضيأ ملسم هاور ثيدحلا : تلق

 : ظفل يفو . « لاوحأ ةثالث» : لاق: ظفل يفو « ةثالث وأ نيماع : ظفل يفو ٠ دحاو لوح وأ

 طلغ نع تاياورلا هذه ولخت الو : ؟قيقحتلا » يف يزوجلا نبا لاقو « اًدحاو اًماع اهفرع : لاق

 )٤/ ٠۳١١(. « ةيضقألا» باتك يف ينطقرادلا ننس (1)
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 بلغي نأ ىلإ اهفرعي طقتلملا يأر ىلإ ضوفيو مزالب سيل ريداقملا هذه نم ًائيش نأ حيحصلا ليقو
 اهفرع ىقبي ال ًائيش ةطقللا تناك نإو « اهب قدصتي مث « كلذ دعب اهبلطي ال اهبحاص نأ هنظ ىلع
 عماجلا يفو « اهباصأ يذلا عضوملا يف اهفرعي نأ يغبنيو « هب قدصت دسفي نأ فاخ اذإ ىتح

 اهبلطي ال اهبحاص نأ ملعي ائيش ةطقللا تناك نإو « اهبحاص ىلإ لوصولا ىلإ برقآ كلذ نإف

 نامرلا روشقو ةاونلاك

 ءادحاو اًماع اهفرع نينس رشع دعب لوقي ةقحتسم هيف فيرعتلاب لاق بعش نأ ليلدب ضعب
 . لوألا فيرعتلاب هل بجي ملف يخبني امك اهفيرعت عقي مل هنأ ملع -مالسلا هيلع- نوكيو

 نع هانركذ دقو « يسخرسلا ةمئألا سمش لوق ىلإ هب راشآ :ش ( حيحصلا ليقو ) :م

 هذه نم اًئيش نأ ):م - هللا مهمحر -دمحأ باحصأو كلام باحصأ ضعب لاق اذهلو «بيرق

 دعب اهبلطي ال اهبحاص نأ هنظ ىلع بلغي نأ ىلإ اهفرعي طقتللا يأر ىلإ ضوفيو « مزالب سيل ريداقملا
 . ةطقللاب يأ :ش ( اهب قدصتي مث كلذ

 ال اغ ةطقللا تناك نإو :« ىواتفلا» خسن يف اولاق :ش ( ىقبي ال اًتيش ةطقللا تناك نإو ) :م

 نأ فاخ اذإ ىتح اهفرع ) :م اهب قدصت داسفلا فاخ اذإف « اهفرع ناموي وأ موي هيلع رم اذإ ىقبت

 اهفلت يأ اهداسف فاخ نأ ىلإ اهفرع ىنعملاو « ىلإ ىنعمب انه ىتح ةملك :ش ( هب قدصت دسفي

 . هب قدصتي ذئنيحف

 يغبنيو) :م اًنيش هلوق ىلإ عجري هب هلوق يف وأ « ةطقللا ىلإ عجري اهفرع هلوق يف ريمضلاو
 « دجاسملا باوبأو قاوسألاك سانلا عمجم :ش ( عماجملا يفو « اهباصأ يذلا عضوملا يف اهفرعي نأ

 م يدنع هبلطيلف ءيش هل عاض نم دجاسملاو قاوسألا يف يداني نأ فيرعتلاو :« لماشلا» يفو

 نأل :ش (اهبحاص ىلإ لوصولا ىلإ برقأ ) :م هيف هباصأ عضوملا ىلإ هب راشأ :ش ( كلذ نإف)

 . هيف هيسن يذلا عضوملا ىلإ عجري اهبحاص

 يف ينعي :ش ( نامرلا روشقو ةاونلاك اهبلطي ال اهبحاص نأ ملعي اًئيش ةطقللا تناك نإو ) :م

 ترهظ اهنأل اهتميقب رابتعا الف ةميق اهل ةرثكلا مكحب تراص ىتح اهعمجف « ةفلتخم عضاوم
 كلاملل اهعمج ةقرفتم تناك ولو : مالسإلا خيش ركذو « كلذب عافتنالا هلو هعمج يهو ةغيصب

 . عمجل اب ذخألل اكلم ريصي هنأل اهذخأ

 ىفو «ةريخذلا» ىف اذك ديهشلا ردصلا ىتفي ناك هبو « لئاسملا طاقتلا يف باوجلااذكو

 ةعمتجم تناك ول امأ ٤ اهب عافتنالا زوجي ةقرفتم عضاوم يف روصلاو ةاونلا دجو ول : «طيحملا»

 تطقس لب « اهب ىقلأ ام هنأ رهاظلاف اهعمج امل اهبحاص نأل « اهب عافتنالا زوجي الف عضوم يف

 اف



 نأل ‹ هكلام كلم ىلع ىقبي هنكلو « فيرعت ريغ نم هب عافتنالا زاج ىتح ةحابإ هؤاقلإ نوكي
 ىلإ قحلل الاصيإ اهب قدصت الإو اهبحاص ءاج نإف : لاق . حصي ال لوهجلا نم كيلمتلا
 لاصيإو « اهبحاصب رفظلا دنع اهنيع لاصيإب كلذو « ناكمإلا ردقب بجاو وهو « قحتسلملا

 «اهبحاصب رفظلا ءاجر اهكسمأ ءاش نإو اهب قدصتلا هتزاجإ رابتعا ىلع باوثلا وهو ضوعلا

 : هلوقب للع هنأل اهب عافتنالا زوجي اهعمج اذإ هنأ امهدحأ نيئيش ىلع لدي فنصملا مالكو

 نمل هنم ةحابإ نوكي هبلطي ال هبحاص نأ ملعي يذلا ءيشلا ءاقلإ يأ :ش ( ةحابإ هؤاقلإ نوكي ) :م

 . تاحابإلا نم ذئنيح هنأل :ش ( فيرعت ريغ نم هب عافتنالا زاج یتح ) :م هذخأي

 كلم ىلع ىقبي هنكلو ) :م : هلوقب هيلإ راشأ اهكلام كلم نم جرخي ال هنأ ىلع لدي يناشلاو

 ( حصي ال لوهجلا نم كيلمتلا نأل ) :م هذخأ نمل اكلم نوكي الف هكلم نم جرخي مل هنأل :ش ( هكلام

 . :ش

 زج ول فسوي ىبأ نع رشب ىور «طوسبملا ىفو « ءاش نإ هنم ذحأ طقتلملا دي ىف هدجو اذإف

 « هنم هذخأپ نآ هل ناک هدي يف ةاشلا بحاص دجو ولو « هب عفتني نأ هل ناك ةاقلم ةنيم ةاش فوص

 لزي مل هكلم نأل « هيف غابدلا داز ام هيطعي امدعب هنم دلجلا ذخأي نأ اهبحاصل ناك اهدلج عفد ولو

 . ءاقلإلاب

 ( لاق) :م اهذخأي نأ سأب ال لاملا يف بطحلاو ىرثمكلاو حافتلا : ىواتفلا ةصالخ »يفو

 دعب ءاج نإ ةطقللا بحاص يأ :ش ( اهبحاص ءاج نإف) :م : هللا همحر - يرودقلا يأ :ش

 ملاذإ ينعي ىجي مل نإو يأ :ش (الإو ) :م هيلإ اهعفد هريدقت فوذحم نإ ربخو « فيرعتلا

 نإف « هيف اهمامتو- هللا همحر - يرودقلا نم ةلأسملاو :ش ( اهب قدصت ) :م اهبحاصب طقتلملا رفظي
 . طقتلملا نمض ءاش نإو ةقدصلا ىضمآ ءاش نإ رايخلاب وهف كلذ دعب اهبحاص ءاج

 ىلإ قحلل ) :م لاصيإلا لجأل يأ :ش ( الاصيإ ) :م هلوقب يرودقلا مالك فنصملا حرشو

 نم جرخيل :ش ( ناكمإلا ردقب بجاو ) :م قحتسملا ىلإ قحلا لاصيإ يأ :ش ( وهو قحتسملا
 (كلذو ) :م هلوقب كلذ حضوأ هريغل وأ حلا بحاصل نوكي نأ نم معأ لاصيإلا ناك الو «هتدهع

 . قحلا لاصيإ يأ :ش
 باوثلا وهو ضوعلا لاصيإو اهبحاصب رفظلا دنع ) :م ‹ ةطقللا نيع يأ :ش ( اهنيع لاصيإب ) :م

 رفظلا ءاجر اهكسمآ ءاش نإو اهب قدصتلا ) :م ةطقللا بحاص ةزاجإ يأ :ش ( هتزاجإ رابتعا ىلع

 باوثلا نوكي ال قدصتلا زجي ملاذإ هنأل هب ديق امنإو « هقحتسم يأ ةطقللاب يأ :ش ( اهبحاصب

 .هل



 ؛ اهباوث هلو ‹ ةقدصلا ىضمأ ءاش نإ رايخلاب وهف اهب قدصت ام دعب ينعي اهبحاص ءاج نإف : لاق

 ريقفلل تبثي كلملاو هتزاجإ ىلع فقوتيف « هنذإب لصحبي مل عرشلا نذإب لصح نإو قدصتلا نال

 ءاش نإو « هيف ةزاجإلا دعب هتوبثل يلوضفلا عيب فالخب لحما مايق ىلع فقوتي الف ةزاجإلا لبق
 هنذإ ريغب هريغ ىلإ هلام ملس هنأل ؛ طقتلملا نمض

 ءاش نإ رايخلاب ) :م اهبحاص يأ :ش ( وهف اهب قدصت امدعب ينعي اهبحاص ءاج نإف : لاق ) :م

 يبأ ثيدح يف ءاج ثيح :ش ( عرشلا نذإب لصح نإو قدصتلا نأل اهباوث هلو ةقدصلا ىضمأ

 قدصتبلف تأي مل نإو « هيلإ هدريلف اهبحاص ءاج نإف رازبلا هجرخأ - هنع هللا يضر -ةريره
 . ثيدحلا . . . هب

 وه يذلا اهبحاص نذإب يأ :ش ( هنذإب لصحب مل ) :م عرشلا نذإب لصح نإو قدصتلا اذهف

 تبثي كلملاو ) :م ةقدصلا بحاص ةزاجإ يأ :ش ( هتزاجإ ىلع فقوتيف ) :م كلذك ناك اذإف  كلاملا

 يغبنيف هتزاجإ ىلع قدصتلا داعف فقوت امل لاقي نأ هريدقت ردقم لاؤس نع باوج اذه :ش ( ريقفلل
 زاجأ مث ءريقفلا دي يف لام لا كله اذإ ىتح طرتشي ال نكل « ةزاجإلا دنع لحما دوجو طرتشي نأ

 هل نذآ ال طقتلملا نأل :ش ( ةزاجإلا لبق ) :م ريقفلل تبث كلم ا نأ باوجلا ريدقتو « زاج كلاما
 توبث يأ :ش ( فقوتيالف) :م كلملا بابسأ نم ةقدصلا نأل ؛ ريقفلا هكلم قدصتلا يف عرشلا

 .ةزاجإلا زوجت ريقفلا دي يف لاملا كله ول ىتح :ش ( لحللا مايق ىلع ) :م كلملا

 . هدي يف اًمئاق ناك اذإ كلاملا هذخأي ال نأ يخبني ذخألاف ريقفلل كلم لا تبث ول : ليق نإف

 بوهوملل كلملا توبث دعب عوجرلا كلي بهاولاك دادرتسالا ةحص عني ال كلملا توبن : اتلق

 اًمئاق هدجو ام ذخأي هنإف « هتثرو نيب هلام ةمسق دعب اًملسم برحلا راد نم داع ول دترملاکو . هل

 :م لحملا مايق ةزاجإلا هيف طرتشي ثيح :ش ( يلوضفلا عيب فالخب ): م مهل كلملا توبث دعب

 عيب يف يأ :ش (هيف ) :م كلاملا ةزاجإ دعب يأ :ش ( ةزاجإلا دعب ) :م كلملا توبثل يأ :ش (هتوبثل)

 كلاما : ةعبرألا مايق ةزاجإلا ةحصل طرتشي يلوضفلا عيب كلاملا زاجأ اذإو ٠ يلوضفلا

 . عويبلا باب يف ىلاعت هللا ءاش نإ هنايب ءيجيسو . اتيد نمثلا ناك نإ هيلع دوصقملاو نادقاعتملاو
 يأ :ش ( هنأل ) :م ةقدصلا ىضمأ ءاش نإ هلوق ىلع فطع اذه :ش ( طقتلملا نمض ءاش نإو ) :م

 نذإ ريغب هريغ ىلإ ةطقللا بحاص لام ملس يأ :ش (هنذإ ريغب هريغ ىلإ هلام ملس ) :م طقتلملا نأل

 . حلاص نب نسحلاو يروثلاو كلام لاق هبو  هنمضي نأ هلف هنم

 تراصو « يضاقلا مكحب طقتلملا اهكلم فيرعتلا دعب ىجي مل اذإف دمحأو يعفاشلا لاقو
 - ثراحو دوعسم نباو رمع نع هلثم يورو « اريقف وأ طقتلملا ناك اًينغ هلاومأ رئاسك هلام نم
 نب ديز ثيدحب دمحأو يعفاشلا جتحاو رذنملا نباو يعخنلاو ءاطع لاق هبو « - مهنع هللا يضر
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 لاح ريغلا لام لوانت يف امك دبعلل اقح نامضلا يفاني ال اذهو ‹ عرشلا ةهج نم هتحابإب هنآ الإ

 ‹ هنذإ ريغب هلام ضبق هنأل هدي ىف كله اذإ نيكسملا نمض ءاش نإو ةصمخللا

 لوسر نأ ةريره يبأ ثيدح انلو « اهب عتمتساف ةياور يفو « اهقفنتساف فرعي مل نإف « دلاخ
 هبحاص ءاج نإف ‹ ةنس هفرعيلف اًئيش طقتلا نمف « ةطقللا لحت ال » : لاقف ةطقللا نع لئس ةَ هللا

 اهنألو « رازبلا هاور « ةلاطعلا نيبو رجألا نيب ريخيلف ءاج نإف هب قدصتيلف تاي مل نإو « هيلإ هدريلف
 دقو يعشاجملاو رامح نب ضايع ثيدحلف . "هنع ريقفلا اهكليو اهريغل اهكلي الف ريغلا كلم

 امو . هريغو ىئاسنلا هاور . « ءاشي نم هيتؤي هللا لام وهن الإو اهبحاص ءاج نإف » هيفو « هانركذ

 دلاخ نب ديز ثيدحو « هلثم دمحأ نعو « ةقدصلا قحتسي نم هكلي اغإ ىلاعت هللا ىلإ فاضي

 . ثيداحألا نيب ًاعمج هيلع لحيف ريقف يف نوكي نأ نكي

 . بيرغ ةريره يبأ ثيدح نإ ليق : تلق نإف

 ريغلا لام كلب هزاوج مدع يف صوصنلل قفاوم وهو يرودقلا هلقن لب كلذك سيل : تلق

 . هنذإ ريغب

 . ؟ عرشلا نذإب قدصت دقو طقتلملا نمضي فيك : تلق نإف

 يأ :ش ( هنأ الإ ) :م فنصملا لوق ينعي وهو كلذ همزلأ امو قدصتلا هل حابأ عرشلا : تلق

 نذإلا كلذ لثمو اًمازلإ ال هنم ةحابإ ناك نذإلا نأ ينعي :ش ( عرشلا ةهج نم هتحابإي ) :م طقتلملا نأ

 . هلوق ىنعم وهو نامضلا ال مثإلا طقسي

 لحي هنإف :ش ( ةصمخللا لاح ريغلا لام لوانت يف امك دبعلل اًقح نامضلا يفاني ال اذهو ) :م

 ‹ حابم قيرطلا يف يشملا اذكو « حابم ديصلا ىلإ يمرلا اذكو « نامضلا عم نكل « ةيعرش ةحابإب
 . زوجي ال مرتحم قح طاقسإ نأل « يشاملاو يمارلا ىلع نامضلا بجي ءيش كلذب كله اذإف

 لاقو « هنمضينأ هل سيل يضاقلا نذإب طقتلم لا قدصت نإ :«ىواتفلا ةصالخ» يفو
 قدصت نم ًالاح ىلعأ نوكي ال ىضاقلا نذإب طقعلملا قدصت اذإ باوصب سيل اذه : ىكاكلا

 :م «ناخ يضاق ىواتف»و «ةريخذلا» يف اذك « ىلوأ انهو يضاقلا نمضي لاقيو ءهسفنب يضاقلا

 لام ضبق نيكسملا نأل يأ :ش ( هنذإ ريغب هلام ضبق هنأل هدي يف كله اذإ نيكسملا نمض ءاش نإو )
 نمض نإ نكل « بصاغلا بصاغك نيكسملاو بضاغلاك طقتلملا راصف هنم نذإ ريغب ةطقللا كلام

 . ءيشب هبحاص ىلع عجري ال

 طقتلملا امأو . ربتعملاك دحأ ىلع عجري ال هسفنل ذخأ نمو « هسفنل ذخأ هنألف نيكسملا امأ

 . )٤/ ١١۷( هدئاوزلا عمجم» . حيحصلا لاجر هلاجرو رازبلا هاور : يمثيهلا لاق (۱)
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 لاقو «ريعبلاو رقبلاو ةاشلا يف طاقنلالا زوجيو : لاق . هلام نيع دجو هنأل هذخأ امئاق ناك نإو

 سرفلا فالخلا اذه ىلعو ‹ لضفأ كرتلاف ءارحصلا يف رقبلاو ريعبلا دجو اذإ : يعفاشلاو كلام

 نع عفدي ام اهعم ناك اذإو« عايضلا ةفاخم ةحابإلاو ةمرحلا ريغلا لام ذخأ يف لصألا نأ امهل

 مهوتي ةطقل اهنأ انلو ‹ كرتلا ىلإ بدنلاو ةهاركلاب ىضقيف مهوتب هنكلو عايضلا لقب اهسفن

 ‹ ةاشلا يف امك سانلا لاومأل ةنايص اهفيرعتو اهذخأ بحتسيف « اهعايض

 لاملا يأ :ش ( ناك نإو ) :م هسفن كلب قدصت هنأ ريغب قدصتلا تقو ةطقللا كلام نمض امل هنإف

 نإ هذخأیف هقح وهو :ش ( هلام نيع دجو هنال هذخآ ) :م ريقفلا دي يف :ش ( اًمئاق ) :م ةطقل وه يذلا

 مالكاذه :ش ( ريعبلاو رقبلاو ةاشلا يف طاقتلالا زوجيو ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م ءاش

 . يرودقلا

 ( لضفأ كرتلاف ءارحصلا يف رقبلاو ريعبلا دجو اذإ : يعفاشلاو كلام لاقو ) :م : فنصملا لاقو

 يفو ءاهفرع ىرقلا يف اهدجو ول لبإلا ةلاض ىف ثيللاو كلام نعو « دمحأ لاق هبو :ش

 اذإ امآ « ةاشلاك رقبلا نأ كلام نعو « يعفاشلا نع ينزملا ةياور وهو اهل ضرعتي ال ءارحصلا

 «لكلا دنع اهذخأ ىلوألاف اهيف ىعرم ال ةيرق يف وأ اهكاله نظلا ىلع بلغي ناكم يف اهدجو

 امهحصأو زوجي ال امهدحأ ناهجوف امهنم بيرق وأ ةيرق وأ ةدلب يف اهدجو ول : «زيجولا» يفو
 . نارمعلاو ءارحصلا يف زوجي داسفلاو بهنلا نمز يف امآ « نمآ تقو يف ناك اذإ اذه . زوجي

 ةزاغملا يف هطاقتلا زوجي نالصفلاو لوحفلاو منغلاو ريعبلاك عاتملا راغص نم عني ال امو

 . حصألا يف « نارمعلاو ةزافملا يف هطاقتلا نارمعلاو

 تاياورو « ةيلضفألا يف فالخلا باتكلا ركذو « زاوجلا يف فالخلا :«عطقألا حرش» يفو

 ىلعو :ش ( سرفلا فالحلا اذه ىلعو ) :م زاوجلا يف فالخلا نأ ىلع لدت مهتاكسمتسمو مهبتك

 ريغلا لام ذخأ يف لصألا نأ ) :م كلامو يعفاشلل يأ :ش ( امهل ) :م سرفلا طاقتلا روكذملا فالحل ا

 . هعايض نع فوخلا لجأل ريخلا لام ذخأ ةحابإ يأ :ش ( عايضلا ةفاخم ةحابإلاو ةمرحلا

 لقي ) :م هوحنو لزعلاك :ش ( اهسفن نع عفدي ام ) :م ةطقللا عم يأ :ش ( اهعم ناك اذإو ) :م

 يأ :ش ( كرتلا ىلإ بدنلاو ةهاركلاب ىضقيف ): م مهوتي عايضلا نكلو يأ :ش ( مهوتب هنكلو عايضلا

 رقبلا نأ يآ :ش ( اهن انلو ) :م زاوجلا فالح هنأ عطقألا نع نآلا انركذ دقو « اهكرتي نأ بحتسملا

 يف امك سانلا لاومأل ةنايص اهفيرعتو اهذخآ بحتسيف اهعايض مهوتي ةطقل ) :م سرفلاو ريعبلاو
 . عامجإلاب بحتسي اهطاقتلا نإف :ش (ةاشلا

 . سانلا لاومأل ةنايص اًضيأ اهذخأ بحتسي اهوحنو ريعبلا ىلع عايضلا فيخ اذإو

 ًالجر نآ -هنع هللا يضر- دلاخ نب دیز نع يراخبلا هاور ثیدح يف لوقت ام :تلق ناف
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 هرمأب قفنأ نإو . كلاما ةمذ نع هتيالو روصقل عربتم وهف مكاحلا نذإ ريغب اهيلع طقتلملا قفنأ نإف
 يف رظنلا نوكي دقو « هلأرظن بئاغلا لام يف ةيالو يضاقلل نأل « هبحاص ىلع ًانيد كلذ ناك

 . ىلاعت هللا ءاش نإ « نيبن ام ىلع قافنإلا

 اهذخ» : لاق ؟ منغلا ةلاضف : لاق نأ ىلإ « ةنس اهفرع » : لاقف ةطقللا نع ةي هللا لوسر لأس
 ترمحا ىتح ةَ هللا لوسر بضغف : لاف ؟ لبإلا ةلاضف لاق « بث بئذلل وأ كيخأل وأ كل يه اغنإف

 ‹ رجشلا ىعرتو « ءاملا درت « اهؤاقسو اهؤاذح اهعم اهلو كلام » : لاق مث .ههجو رمحاو هاتنجو

 . (اهبر اهاقلي ىتح اهرذف

 « ىلوأ ةنايصلل اهذخأف اهيلع فيح اذإ امأ « اهيلع فخي مل اذإ ام ىلع لومحم وه :تلق

 هللا لوسر ىتأ ةنيدم نم الجر نأ صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع يواحطلا هاور ام هيلع لديو

 كيخأ ىلع نسحأ بئذلل وأ كيخأل وأ كل لوكأم ماعط » : لاق منخلا ةلاض يف ىرت فيك لأسف ةي

 اهؤاقس اهعم اهلو كلام » : لاق ؟لبإلا ةلاض ىف ىرت فيكف ايي هللا لوسر اي : لاق ٠ هتلاض

 . ىهتنا « ... اهبلاط ءيجب ىتح اهعدف ءاملا درتو ألكلا لكأت بئذلا اهيلع فاخت الو اهؤاذحو

 ءاذحلاو أمظ نم اهب نوكي ام برشت ءاملا تدرو اذإ اهب دارأو نيسلا رسكب اهؤاقس : هلوق

 .ريسلا ىلع اهب ىوقت يتلا اهفافخ اهب دارأو ةدودم فلألابو ةمجعملا لاذلابو ةلمهملا ءاحلا رسكب

 ... رانلا قرح ملسملا ةلاض » : ةي هللا لوسر لاق : لاق - هنع هللا يضر-ةدابع

 بلعث نعو . قارحإلا مسا نيتحتفب قرحلاو « فيرعتلل ال بوكرلل اهذخأ اذإ هانعم :تلق

 وهو « رحخآلا ثيدحلا نع باوحلااذكو . رانلا يف باقعلا ببس اهكّلَت نإ ينعي بهللا : قرحلا
 ناك اذإ اهأربأ نإو هسفنل اهذخأ اذإ ىنعي « لاضلا الإ ةلاضلا يوؤي ال » : -مالسلا هيلع- هلوق

 . فيرعتلل ال هسفنل

 نع هتيالو روصقل عربتم وهف مكاحلا نذإ ريغب ) :م ةطقللا ىلع يأ :ش (اهيلع طقتلملا قفنأ نإف) :م
 (هرمأب قفنأ نإو ) :م يضاقلا رمأ ريغبو هرمأ ريغب هريغ نيد ىضق ول امك راصف :ش ( كلام ا ةمذ

 اغإو ءةطقللا بحاص يأ :ش (هبحاص ىلع اًنيد) :م هقافنإ يأ :ش (كلذ ناك) :م يضاقلا رمأب يأ
 رظنلا لجأل يأ :ش ( هل ارظن بئاغلا لام يف ةيالو يضاقلل نأل ) :م لام لا رابتعاب ريمضلا ركذ

 ىلع قافنإلاب رمألا يف مكاحلا رظن نوكي دقو يأ :ش ( قافنإلا يف رظنلا نوكي دقو ) :م

 :ش (ىلاعت هللا ءاش نإ نيبن ام ىلع ) :م كلذ هل ناك حلصأو طوحأ يضاقلا هآر ام لكف « ةطقللا
 . هلوق دنع طوطخ ةسمحخ دعب يأ
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 نأل ءاهترجأ نم اهيلع قفنأو اهرجأ ةعفنم ةميهبلل ناك نإف « هيف رظن مكاجلا ىلإ كلذ عفر اذإو

 اهل نكي مل نإو . قبلا دبعلاب لعفي كلذكو هيلع نيدلا مازلإ ريغ نم هكلم ىلصع نيعلا ءاقبإ هيف
 هئاقبإ رذعت دنع ىنعم هل ءاقبإ اهنمث ظفحب رمأو اهعاب اهتميق ةقفنلا قرغتست نأ فاخو ةعفنم
 بصن هنأل اهكلام ىلع ًانيد ةقفنلا لعجو « كلذ يف نذأ اهيلع قافنإلا حلصألا ناك نإو «ةروص
 ىري ام ردق ىلع مايأ ةثالث وأ نيموي قافنإلاب رمأي اغنإو : اولاق « نيبناجلا نم رظن اذه يفو «ًارظان

 قافنإلا يف رظنب الف « ةلصاتسم ةقفنلا ةراد نأل « اهعيبب رمأي رهظي مل اذإف ‹ اهكلام رهظي نآ ءاجر

 حيحصلا وهو ةنيبلا ةماقإ طرش :لصألا يف لاق « ةديدم ةدم

 رظن مكاحلا ىلإ ) :م ةطقللا رمأ يأ :ش ( كلذ عفر اذإو ) :م اهيلع قافنإلا حلصألا ناك اذإو

 ناويحلاك ةراجإلل اهتيحالص يهو :ش ( ةعفنم ةميهبلل ناك اذإف ) :م ةطقللا رمأ يف يأ :ش ( هيف

 (نيعلا ءاقيإ ) :م ةراجإلا رمأ يف نأل يأ :ش ( هيف نأل اهترجأ نم اهيلع قفنأو اهرجأ ) :م بكرت يتلا
 :ش ( هيلع نيدلا مازلإ ريغ نم ) :م اهبحاص كلم ىلع يأ :ش ( هكلم ىلع ) :م ةطقللا نيع يأ :ش

 . اهبحاص ىلع يآ
 ءهترجأ نم هيلع قفنيو هرجؤي هنإف :ش ( قبآلا دبعلاب ): م مكاحلا يآ :ش ( لعفي كلذكو ) :م

 اهتميق ةقفنلا قرغتست نأ فاخو ) :م ًالثم ةاشلاك :ش ( ةعفنم اهل نكي مل نإو ) :م هكلمل ءاقبإ هيف نأل
 م. كلاملل ةطقللا ءاقبإ لجأل يأ :ش ( هل ءاقبإ اهنمث ظفحب ) :م طقتللا يأ :ش ( رمأو اهعاب

 هنأل ةروصلا ءاقبإ نكي مل ثيح ةيلالاب ىنعملا ثيح نم يأ :ش ( ةروص هئاقبإ رذعت دنع ىنعم)
 ول يضاقلا ينعي :ش ( اهيلع قافنإلا حلصألا ناك نإو ) :م ةميقلا ةقفنلا لصأتسي نأ اهيلع فاخي

 . قافنإلا يف يأ :ش ( كلذ يف نذأ ) :م حلصأ قافنإلا ىأر

 رومأ يف :ش ( ارظان بصن ) :م يضاقلا نأل يأ :ش ( هنأل اهكلام ىلع اتيد ةقفنلا لعجو ) :م

 نذإ يفو يأ :ش (اذه يفو ) :م هتيالو مومعب كلذ هل ناك حلصأو طوحأ هآر ام لعفي نيملسلملا

 كلاملا بناج :ش ( نيبناجلا نم رظن ) :م كلاما ىلع اتيد ةقفنلا لعجو قافنإلا يف طقتلملل يضاقلا

 . قفنأ اي كلاما ىلع هعوجرب طقتلملا بناجو هكلم نيع ءاقبإب

 ءاجر ىريام ردق ىلع مايأ ةثالث وأ نيموي قافنإلاب رمأب امنإو ):م : خياشملا ي :ش (اولاق ) :م

 ( ةقفنلا ةراد نأل ) :م ةطقللا عيبب يضاقلا رمأي يأ :ش ( اهعيبب رمأي رهظي مل اذإف « اهكلام رهظي نأ

 . ةليوط يأ :ش ( ةديدم ةدم قافنإلا يف رظني الف ) :م ةميقلل :ش ( ةلصأتسم ) :م اهرارمتسا يأ :ش

 طرش ) :م «طوسبملا »يف يأ :ش ( لصألا يف ) :م :- هللا همحر -فنصملا يأ :ش ( لاق ) :م

 :م اهيلع قفني نأب هرمأ اهطقتلا هنآ ةنيب ماقأو ضاق ىلإ اهعفر نإف : لاق ثيح :ش ( ةنيبلا ةماقإ

 يف يجلاولولا لاقو « فنصللا رايتخا وهو حيحصلا وهو : خسنلا ضعب يفو :ش ( حيحصلا وهو)

 : « هاواتف»
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 قافنإلاب هرمأي ثيح ةعيدولا فالخب قافنإلاب هيف رمأي الو هدي يف ًابصغ نوكي نأ لمتحي هنأل

 هل لوقي يل ةنيب ال : لاق نإو ‹ ءاضقلل ماقن تسيلو « لاحلا فشكنيل ةنيبلا نم دب الف ءاهيف
 نإ عجري الو اةداص ناك نإ كلاما ىلع عجري ىتح تلق اميف اقداص تنك نإ هيلع قفنأ : يضاقلا

 ىلع عجري اغنإ هنأ ىلإ ةراشإ اهبحاص ىلع ًانيد ةقفنلا لعجو باتكلا يف هلوقو « ابصاغ ناك

 وهو ةياور هذهو كلاما ىلع عوجرلا يضاقلا طرش اذإ ةطقللا عبي ملو « رضح امدعب كلاما

 ‹ حصألا

 . ةنيبلا موقت نأ ىلإ هقفني مل كلذل هباع كالهلا فاخي ال ايش ةطقللا تناك اذإ اذه : اولاق

 اًقداص تنك نإ هيلع قفنأ هل لوقي نكل ةنيبلا ةماقإ هفلكي ال ىضاقلا نامأ فاخي ناك اذإ امأ

 ( اهيف قافنإلاب هرمأب ثيح ةعيدولا فالخب قافتإلاب هيف رمأب الو هدي يف اًبصغ نوكي نأ لمتحي هنأل ) :م
 :ش ( ةنيبلا نم) :م دب الف بصخلا ةطقللا يف لمتحا اذإف يأ :ش ( دبالف ) :م اهعایض نم اًقوخ :ش

 . باوصلا ىلع هرمأ عقي ىتح مكاحلل :ش ( لاحلا فشكنيل ) :م اهطقتلا هنأ ىلع

 لاؤس نع باوج اذهو « مكحلا لجأل يأ :ش ( ءاضقلل ) :م ةنيبلا يأ :ش ( ماقت تسيلو ) :م
 ‹ ركنم عدم ىلع الإ ةنيبلا موقت الو « ةنيبلا ةماقإ لصألا يف طرش فيك : لاقي نأ هريدقت ردقم

 فشكل اغإو « يضاقلا ءاضق لجأل تسيل انه ةنيبلا نأ : باوجلا ريدقتو «؟ انه كلذ دجوي ملو

 يضاقلا رمأي ىلوألا يف نإف «بصغ وأ ةطقل اهنأ ةميهبلا لاح فشكني ىتح ماقت ينعي لاحلا

 . يناثلا نود قافنإلاب

 هل لوقي ) :م اهطقتلا ينأ ىلع يل ةنيب ال : طقتلملا لاق نإو يأ :ش ( يل ةنيب ال : لاق نإو» :م

 ناك نإ عجري الو « اًقداص ناك نإ كلاملا ىلع عجري ىتح تلق اميف اًقداص تنك نإ هيلع قفنأ يضاقلا

 بوصنم هيف عجري ناف عجري یتح هلوق ىلع فطع هنأل ؛بصنلاب عجری الو هلوق :ش ( ابصاغ
 . ىتح دعب نأ ريدقتب

 رصتخم)» يف يأ :ش ( باتكلا يف ) :م أدتبم وهو يرودقلا لوق يأ :ش ( هلوقو ) :م

 عفرلاب :ش ( ةراشإ ) :م يرودقلا ظفل نم اذه :ش ( اهبحاص ىلع اًنيد ةقفنلا لعجو) :م «يرودقلا

 عبي ملو ‹رضح ام دعب كلاملا ىلع ) :م طقتلملا يأ :ش ( عجري اغنإ هنأ ىلإ) :م روكذملاآدتبملا ربخ

 اذه :ش ( عوجرلا يضاقلا طرش اذإ ) :م لوهجملا ةغيص ىلع مهضعب هطبضو ‹ ةطقللا :ش ( ةطقللا

 . كلاما ىلع عوجرلا يضاقلا طرش اذإ :ش ( كلاملا ىلع ) :م طقتلملا حجري اغنإ : هلوقب لصتم

 قافنإلاب يضاقلا رمأ اذإ ةياورلا هذه ىلعف « ةياور عوجرلا طرش يأ :ش ( ةياور هذهو ) :م
 . عجري ىرخألا ةياورلا يفو « هيلع مجري ال كلاملا ىلع عوجرلا طرتشي ملو ةطقللا ىلع

 نع هب زرتحاو ‹ عوجرلا يضاقلا طرش نإ عوجرلا يف حصألا يأ :ش ( حصاألا وهو ) :م
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 هنأك راصف « هتقفنب ىيحي هنأل ؛ ةقفنلا رضحي ىتح هنم اهعنمي نأ طقتلمللف كلاملا رضح اذإو

 ال لعجلا ءافيتسال سبحلا هل نإف قبآلا در كلذ نم برقأو « عيبملا هبشأف هتهج نم كلملا دافتسا

 ‹ سبحلا دعب كله اذإ طقسبو سبحلا لبق طقتلملا دي يف هكالهب ةقفنلا نيد طقسي ال مث « انركذ

 فيرعتلا بجي : يعفاشلا لاقو « ءاوس مرحلاو لحلا ةطقلو :لاق « نهرلا هيبش سبح اب ريصي هنأل

 . اهدشنم الإ اهتطقل لحب ال :مرحلا يف هَ هلوقل اهبحاص ءيجي نأ ىلإ

 اهعنمي نأ طقتلمللف كلاملا رضح اذإو ) :م عوجرلل يفكي يضاقلا رمأ درجم نإ انباحصأ ضعب لوق

 :م ةطقللا ىلع طقتلملا اهقفنأ يذلا :ش ( ةقفنلا رضحي ىتح ) :م كلاملا نم ةطقللا عني يأ :ش ( هنم

 .روكذملا رابتعاب ريمضلا ركذ ةطقللا نأل يأ :ش ( هنأل)

 ىحي ) :م هلوق يف مالكلا كلذكو « لاما رابتعاب هركذ : لاقي نأ هجوألاو يكاكلا هلاق

 :م طقتلملا ةهج نم يأ :ش ( هتهج نم كلما دافتسا هنأك « راصف ) :م طقتلملا ةقفنب يأ :ش ( هتقفنب

 . نمثلا ءافيتسال عيبملا سبحي نأ عئابلل زوجي ثيح :ش ( عيبملا هبشاف)

 يآ :ش ( قبآلا در ) :م ديسلا يف ةطقللا ىلإ عيبلا نم برقأ يأ :ش ( كلذ نم برقأو ) :م

 يأ :ش ( هل نإف ) :م هلوق ىنعم وهو « لعجلاذخأ لجأل هسبحل هدر يذلا نأل ‹ براهلا دبعلا

 وهو :ش ( لعجلا ءافيتسال ) :م قبلا سبح يأ :ش ( سبحلا ) :م قبآلادر « هلوق هيلع لد دارلا

 هقفني ثيح ةطقللا نأ امكف « هقفني ىتح : هلوق وه :ش ( انركذ امل ) :م يتأي ام ىلع اًمهرد نوعبرأ

 كالهب يأ :ش ( هكالهب ةقفنلا نيد طقسي ال مث ) :م كسم نم دري ىتح قبآلا كلذكف « طقتلملا

 نأل يأ :ش ( هنال سبحلا دعب كله اذإ طقسيو « سبحلا لبق طقتملا دي يف ) :م لاملا ليوأت ىلع ةطقللا
 نهرلا سبح دعب كله اذإ :ش ( نهرلا هيبش سبح لاب ريصي ) :م انركذ امل لاملا ليوأت ىلع ةطقللا

 . ةقفنلاب

 يف ىتح نهرلا بجي نأ نهترمللف نهرلا ىلع قفني نأ نهارلا ىبأ اذإ : ؛ةريخذلا» يفو

 : فسوي وبأ لاقو ‹« رفز لوق لاق مث نهارلا ىلع ءيش ال كلذ دعب نهرلا كله ولو « ةقفنلا

 . هلاحب نهارلا ىلع نيد ةقفنلاو « يرتشملا دي يف كله اذإف « ةقفنلاب سبحي نآ هل سيل

 يف ينعي :ش ( ءاوس مرحلاو لحلا ةطقلو ) :م :- هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ( اهبحاص ءيجي نأ ىلإ ): م مرحلا ةطقل فيرعت يأ :ش ( فيرعتلا بجي : يعفاشلا لاقو): م مكحلا

 الإ اهتطقل لحي ال : مرحلا يف ) :م : ايب يبنلا لوقل يأ :ش ( ب هلوقل ) :م ةياور يف دمحأ لاق :ش

 لاق : لاق - امهنع هللا يضر- سابع نبا ثيدح نم ملسمو يراخبلا هجرخأ اذه :ش ( اهدشنمل

 ‹ فرعملادشنملا : ديبع وبأ لاقو «دشنم الإ امهعطق اًئيش طقتلي : اهل ظفل يفو «ثيدحلا
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 يفو ءةطقل اهنألو ‹ لصف ريغ نم  ةنس اهفرع مث اهءاكوو اهصافع فرعا : دَ هلوق انلو

 هنأ يور ام ليوأتو ءاهرئاس يف امك هكلميف هجو نم كلاملا كلم ءاقبإ فيرعتلا ةدم دعب قدصتلا
 هنأ ناكل هيف فيرعتلا طقسي ال : هنأ نايبل مرحلاب صيصختلاو فيرعتلل الإ طاقتلالا لحي ال

 اهتمالع ىطعأ نإف « ةنيبلا ميقي ىتح هيلإ عفدت مل ةطقللا ىعداف لجر رضح اذإو .ارهاظ ءابرغلل

 . اهفرعي نمل الإ ةكم ةطقل لحي ال :هانعم« بلاطلا : دشانلاو

 ةطقل نيب ينعي :ش ( لصف ريغ نم « ةنس اهفرع مث اهءاكوو « اهصافع فرعا : ب هلوق انلو ) :م

 - ينهجلا دلاخ نب ديز نع مهبتك يف ةتسلا ةمئألا هجرخأ ثيدحلاو « مرحلا ةطقلو لحل ا
 مث اهءاكوو اهصافع فرعا » : لاقف ةطقللا نع ةي يبنلا لأسف لجر ءاج : لاق - هنع هللا يضر

 هيف نوكي يذلا ءاعولا صافعلاو « ثيدحلا « ... اهب كنأشف الإو اهبحاص ءاج نإف ء ةنس اهفرع
 . هب دشي طابرلا وه دملاب واولا رسكب ءاكولاو ‹ كلذ ريغ وأ ةقرخ وأ دلج نم ةقفنلا

 زاجو ءاهذخأ حيبأف تاطقللا رئاسك :ش ( ةطقل ): م مرحلا ةطقل نألو يأ :ش ( اهنالو ) :م

 ( هجو نم كلاملا كلم ءاقبإ فيرعتلا ةدم دعب قدصتلا يفو ) :م لحلا ةطقلك لوحلا دعب اهب عافتنالا

 يأ :ش ( اهرئاس يف امك ) :م طقتلملا يأ :ش ( هكلميف ) :م هل باوثلا لصحي ثيح نم ينعي :ش

 طاقتلالا لحب ال هنأ ) :م يعفاشلا هاور ام يأ :ش ( يور ام ليوأتو ) :م تاطقللا رئاس يف كلي امك

 . اهفرع نم الإ هتطقل طقتلي الو : ىرخأ ةياور يف ركذ اذهلو :ش ( فيرعتلل الإ

 «ىنعملا اذه يف مرحلا صيصخت هجو ام لاقيامع باوج اذه :ش ( مرحلاب صيصختلاو ) :م

 فيرعتلا طقس ال هنأ نايبل ): م مرحلا ةطقلب ينعي مرحلاب عفرلا لح صيصخت نأ باوجلا ريدقتو

 نم يأ :ش ( ارهاظ ءابرغلل ) :م هيف طقتلي يذلا نأ يأ :ش ( هنأ ناكل ): م مرحلا يف يأ :ش (هيف

 حف لك نم راطقألا نم اهيلإ نوتأي سانلا نأل ءابرغلا ناكم ةكم نأ كلذ نايب « رهاظلا ثيح

 ةدئاف الف ‹ ةكم ىلإ هدوع ىردي ال بيرغلا اهطقل نإ : بلاغلاف اهباعش يف نوقرفتي من ٠ قيمع
 مهولا كلذ واب هللا لوسر لازأف < ةدئافلا مدعل ًالصأ فيرعتلا طقسي نأ يغبنيف فيرعتلا يف اذإ

 . دالبلا نم اهريغ يف مكحلا وه امك فرع الإ اهتطقل عفر لحي ال : لاقف «

 ءالو ىنعمب الإ لعجو «دشانلا لعج اذإ الإ روكذملا ثيدحلاب يعفاشلا دنع حصي ال : ليقو

 . ىهتنا . . طقتلملل الو طقتلملا ريغل ال اهطقل لحي ال :هريدقت

 لاق «كلذك سيل هبهذمو بلاطلا وه دشانلاو « فرعملا وه دشنملا نأ انركذ دق :تلق

 ةدئاف رهظت ملالإو « ماودلا ىلع دشنمل الإ اهطقل لحي ال ثيدحلا ىنعم : زيجولا بحاص

 اهتمالع ىطعأ نإف ةنيبلا ميقي ىتح هيلإ عفدت مل ةطقللا ىعداف لجر رضح اذإو ) :م صيصختلا

 افر



 ربحي : ىعفاشلاو كلام لاقو « ءاضقلا ىف كلذ ىلع ربجي الو « هيلإ اهعفدي نأ طقتلملل لح

 يف هعزاني ديلا بحاص نأ امهل « اهءاعوو اهءاكوو اهددعو مهاردلا نزو ىمس نأ لثم ةمالعلاو

 مدعل ةنيبلا ةماقإ طرتشي الو هجو نم ةعزانملا دوجول فصولا طرتشيف كلملا يف هعزاني الو ديلا

 ًارابتعا ةنيبلا ىهو « ةجحب الإ قحتسي الف كلم لاك دوصقم قح ديلا نأ انلو « هجو نم ةعزانملا

 فرعو اهبحاص ءاج نإف : -مالسلا هيلع- هلوقل ةمالعلا ةباصإ دنع عفدلا هل لحب هنأ الإ كلاب

 ةحابإلل اذهو ‹ هيلإ اهعفداف اهددعو اهصافع

 ىنعجب :ش ( ءاضقلا يف ) :م عفدلا ىلع يأ :ش ( كلذ ىلع ربجي الو « هيلإ اهعفدي نأ طقتلملل لح

 اذه : يكاكلا لاق «عفدلا ىلع :ش ( ربجي : يعفاشلاو كلام لاقو ) :م عفدلا ىلع هربجي ال مكاحلا

 رذنملا نباو دوادو دمحأو كلام « ةمالعلاب عفدلا بوجوب لئاقلا نكلو « انباحصأ خسن يف عقو

 اهددعو مهاردلا نزو ىمس نأ لثم ةمالعلاو ) :م انلوقك هلوق يعفاشلا باحصأ بتك يف نإف

 . ءاكولا ريسفت بيرق نع رم دقو « هلك كلذ يف فصيو :ش ( اهءاعوو اهءاكوو

 ( هعزاني ) :م طقتلملا وه يذلا :ش (ديلا بحاص نأ ):م يعفاشلاو كلال يأ :ش ( امهل ) :م

 يأ :ش ( فصولا طرتشيف كلملا يف هعزاني الو ديلا يف ) :م هل ةطقللا نأل يعدملا عزاني يأ :ش

 طرتشي الو ) :م ديلا يف ةعزانملا يهو :ش ( هجو نم ةعزانملا دوجول ) :م ةمالعلا ركذب ةطقللا فصو

 يف هل عازن ال طقتلملا نأ هلصاحو «كلملا يف ةعزانملا يهو :ش ( هجو نم ةعزانملا مدعل ةنيبلا ةماقإ

 نايب طرتشاف هجو نود هجو نم هعازن ناكف « ديلا يف هعازن امن إو ‹ كلملا يعدي ال هنأل كلملا

 بجي ىتح :ش ( كلملاك ) :م ناسنإال :ش ( دوصقم قح ديلا نأ انلو ) :م ةنيبلا ةماقإ نود ةمالعلا

 دي ةلازإل نامضلا مزلي بصاغ هبصغ اذإ ربدملا نأ ىرت الأ « ديلا ةلازإب بصاخلا ىلع نامضلا

 . كلملل ًالباق ربدملا نكي مل نإو مرحلا

 :ش ( كلملاب ؟رابتعا ةنيبلا يهو ةجحب الإ ) :م يعدملا يأ :ش ( قحتسي الف ) :م كلذك ناك اذإف

 هل لحي) :م طقتلملا نآريغ يأ :ش (هنأ الإ ) :م«يعدملا ىلع ةنيبلا » -مالسلا هيلع -هلوقل هاعدا اذإ

 ءاج نإف » :- مالسلا هيلع- هلوقل ةمالعلا ةباصإ دنع ) :م اهبحاص ىلإ ةطقللا عفد يآ :ش (عفدلا

 - بعك نب يبأ نع ملسم هاور ثيدحلا . . . :ش ( هيلإ اهعفداف اهددعو اهصافع فرعو اهبحاص

 اهئاكوو اهددعب كربخي دحأ ءاج نإف اهفرع » : ةطقللا يف لاق اب هللا لوسر نأ - هنع هللا يضر

 : دواد يبأ ةياور يفو « كلام ليبسك يهف الإو » : ةياور يفو « اهب عتمتساف الإو اهايإ هطعأف اهئاعوو

 ۰ . + هيلإ اهعفداف اهءاكوو اهددع فرعف اهكلام ءاج نإف »

 هيف رمألا ينعي :ش ( ةحابإلل ) :م هيلإ اهعفداف -مالسلا هيلع -هلوق يأ :ش (اذهو ) :م

 .[۱۷۰۳]دواد وبأ (۱)
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 ناك اذإ ًاليفك هنم ذخايو ثيدحلا ... يعدملا ىلع ةنيبلا : مالسلا هيلع هلوق وهو « روهشمل اب ًالمع

 بئاغ ثراول ليفكتلا فالخب هسفنل ليفكلا ذخأي هنأل ؛ فالخ الب اذهو « اقاثيتسا هيلإ اهعفدي

 هقدص اذإ ةعيدولا ضبقب ليك ولاك عفدلا ىلع ربجي ال ليق هقدص اذإو « هدنع

 روهشملا ثيدحلاب لمعلا لجأل يأ :ش ( روهشملاب ًالمع ) :م ةحابإال ءيجي رمألا نأل « ةحابإلل

 :همامتو «ثيدحلا متأ يآ :ش ( ثيدحلا ٠ ... يعدملا ىلع ةنيبلا » -مالسلا هيلع- هلوق وهو ) :م

 « ةحابإلا ىلع لمحي مل نإو « هيلإ اهعفدا » -مالسلا هيلع -هلوق نأ هنايب «ركنأ نم ىلع نيميلاو »

 ةحابإ ىلع يعفاشلا هب كسمت ام انلمحف « نيليلدلاب المع عمجلا ضراعتلا يف لصألاو

 . نيثيدحلا نيب ضراعتلل اعفد عفدلا

 عفدلا زاوج مدع مزلي روهشمل اب المع ةحابإلا ىلع لمحلا لوقي نأ لئاقلو : لمكألا لاقو

 ءافتناب زاوجل ا ءافتناب لقي مل يعفاشلا نأو زاوجلا ءافتنا مزلي بوجولا ءافتنا نأل « اًضيأ

 . مصخلا همزليف هقيرط ىلع هعفدي نأ زاجف عفدلا ماقم يف انه اه فنصملاو «بوجولا

 ( هيلإ اهعفدب ) :م طقتلملا يأ :ش ( ناك اذإ ًاليفك ) :م ةطقللا يعدم نم يأ :ش ( هنم ذخأيو ) :م

 رمألا رهظ اذإ ىتح هسفنل قاثيتسالا لجأل يأ :ش ( اًئاثيتسا ) :م يعدملا ىلإ ةطقللا عفدي يأ :ش

 . ليفكلا ىلع عجري هيلإ عوجرلا ردقتو « فالخب
 « ناتياور - هللا همحر - ةفينح يبألف « ةنيبلاب اهعفد ول امأ « ةمالعلاباهعفداذإ اذه

 ذخأ ينعي :ش ( فالخ الب اذهو ) :م «ناخ يضاق عماج» يف اذك « ًاليفك ذخأي ال هنأ حيحصلاو

 ليفكتلا فالخب ) :م هريغل هذخأي الو :ش ( هسفنل ليضكلا ذخأي هنأل ) :م فالح الب اًموس ليفكلا

 مكح ةرهشل هركذ قبسي مل نإو « هيلإ ريمضلا لدو ةفينح يبأ دنع يأ :ش ( هدنع بئاغ ثراول

 ليفك ثراولا نم الو ميرغلا نم ذخؤي ال ةثرولا وأ ءامرغلا نيب مسق ثاريم هتروص « ةلأسملا كلت

 نأ نكميف « تباث ريغ انه اه رضاحلا قح نأ ةفينح ىبأ دنع قرفلاو ٠ ذخؤت امهدنعو

 . ليفكلا ذخأب طاتحيف ىراوتي دق هنأل ذخآلا ىلع عوجرلا نكي الو « هنمضيف هريغ نوكي

 هيف فالخ الب اذهو هلوق ىلإ ًاليفك هنم ذخأيو هلوق : يزارتألا لاقو ‹ موهومل تباثلا رضاحلا
 . فالخلا ىلع هنأ حصألاو « ناتياور هيف ثيراوملا لصف يف لاق هنأل ؛ فنصملا نم ضقانت

 ليكولاك عفدلا ىلع ربجي ال ليق ) :م ةطقللا يعدم طقتلملا قدص اذإ يأ :ش ( هقدص اذإو ) :م

 انآ لاقو عدوملا ىلإ لجر ءاج ول ينعي عفدلا ىلع عدوملا ربجي ال يأ :ش ( هقدص اذإ ةعيدولا ضبقب
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 ‹ ينغ ىلع ةطقللاب قدصتي الو ‹ رهاظ كلام عدوملاو « رهاظ ريغ انه اه كلاما نأل ربجي ليقو

 ةقدصلاو هب قدصتيلف -اهبحاص ينعي-تأي مل نإف- مالسلا هيلع- هلوقل قدصتلا وه رومأملا نأل

 لاقو « اهب عفتني نأ هل زجي مل ًاينغ طقنللا ناك نإو ‹ ةضورفم ا ةقدصلا هبشأف ينغ ىلع نوكت ال

 اهبحاص ءاج نإف : -هنع هللا يضر-يبأ ثيدح يف -مالسلا هيلع- هلوقل ‹ زوجي : يعفاشلا

 ‹ ريسايملا نم ناكو ءاهب عفتناف الإو هيلإ اهعفداف

 يف ضبقلا قحب رمأ هنأل هيلإ عفدلا ىلع ربجي ال هقدصف كنم ةعيدولا دادرتسا يف عدوملا ليكو

 .ريغلا كلم

 ةطقللا يف يعدملا اذه ريغ رخآ كلام يأ :ش ( رهاظ ريغ انه اه كلاما نأل ربجي : ليقو ) :م

 . عفدلا ىلع ربجيف هرارقإ همزلي كلاملا وه هنأ رقأ الو رهاظ ريغ

 هيلإ عفدلا همزلي ال ةلاكولاب رارقإلابف :ش ( رهاظ كلام ) :م لادلا رسكب :ش ( عدوملاو ) :م

 عدوملا رضح مث هدي يف كلهو هقدص امدعب هيلإ عفداذإ ةعيدولا يف مث « نيقيب كلام ريغ هنأل

 .ءيشب ليكولا ىلع عجري نأ هل سيل عدوملا نمضو ةلاكولا ركنأو

 يف عدوملل لماع ليكولا نأ عدوملا معز يف كانه نأل ضباقلا ىلع عجري نأ طقتلملل انهو

 نأ هل سيلف ملظ نمو « هايإ هنيمضت يف ملاظ عدوملا لب نماضب سيل هنأو ‹ هرمأي مل هل هضبق

 ناكف ةنيبلاب هريغل كلملا تبث امدعب نماض هنإو هسفنل لماع ضباقلا نأ همعز يف انهو هريغ ملظي

 . «طوسبملا» يف اذك « اذهل نمض اجب هيلع عجري نأ هل

 - تاي مل نإف : -مالسلا هيلع- هلوقل قدصتلا وه رومأم ا نأل ينغ ىلع ةطقللاب قدصتي الو ) :م

 ةقدصلا هبشأف ينغ ىلع نوكت ال ةقدصلاو ) :م ةقدصلاب رمأ ام يأ :ش ( هب قدصتيلف -اهبحاص ينعي

 دقو « "ينطقرادلا هجرخأ « ةريره وبأ هاور ثيدحلاو ‹« ينغ ىلع حصت ال ثيح :ش ( ةضورفملا

 هللا يضر -يعفاشلا لاقو ) :م ةطقللاب يأ :ش ( اهب عفتني نأ هل زجي مل اًينغ طقتلملا ناك نإو ): م مدقت

 ثيدح يف ) :م يب يبنلا لوقل يأ :ش ( -مالسلا هيلع- هلوقل ) :م دمحأ لاق هبو :ش ( زوجي : هنع

 - بعك نب يبآ ثيدح :ش ( اهب عفتناف الإو هيلإ اهعفداف اهبحاص ءاج نإف - هنع هللا يضر -يبأ

 الإو اهبحاص ءاج نإف ‹ اهءاکوو اهءاعوو اهددع ظفحاف : هيفو « نيحيحصلا يف - هنع هللا يضر

 . ثيدحلا ا . . . اهب عفتناف

 ‹ ءاينغألا نم يأ :ش ( ريسايملا نم ) :م - هنع هللا يضر - بعك نب يبأ :ش ( ناکو ) :م

 امهو « روسملادض روسيم عمج ريسايملاو « ثيدحلا ننس نم سيلو فنصملا مالك نماذهو

 . ينهجلا دلاخ نب ديز نع مدقت دقو )٤/ ۱۸٤( ينطقرادلا ننس (۱)
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 الف ريغلا لام هنأ انلو « هيف هك راشي ىنغلاو اهل ةنايص اهعفر ىلع هل المح ريقفلل حابي امنإ هنألو

 هاور ام ىقبيف عامجإلاب وأ هانيور امل ريقفلل ةحابإلاو صوصنلا قالطإل هاضرب الإ هب عافتنالا حابي

 ؛ ذخألا ىلع لومحم ينغلاو لصألا ىلع

 . هریغ دنع ناردصمو هیوبیس دنع ناهجو

 نإ : هللا لوسر اي : تلق. ةحلط يبأ نع ملسمو يراخبلا هاور ام فنصملا مالك دري : لیق

 بحأ نإو « ( ۹۲: ةيآلا « نارمع لآ ) ( نوبحت ام اوقفنت ىتح ربلااولانت نل # : لوقي ىلاعت هللا

 . اًريقف ناك اّيبأ نأ حيرص اذهف « ناسحو « يبأ يف ةحلط وبأ اهلعجف « كتبارق ءارقف يف اهلعجا»

 اهنم طقس لامتحالا اهيلإ قرطت ىتم لاوحألا اياضقو « كلذ دعب رسيأ هنأ لمتحي : تلق

 .لالدتسالا

 يأ :ش ( اهعفر ىلع هل ًالمح ريقفلل حابي اغنإ ) :م ةطقللاب عافتنالا نأل يأ :ش ( هنألو ) :م

 ينعي « ةطقلل اًظفح يأ :ش ( اهل ةنايص ) :م ةطقللا عفر ىلع يأ اهعفر ىلع اًثعابو ًالماح هنوكل
 . اهب عافتنالا يف ريقفلا كراشي يأ :ش ( هيف هك راشي ينغلاو ) :م عايضلا نع اهل اًظفح

 اًببس كلذ ريصيف قدصتلل ال ريقفلل فيرعتلا دعب ةطقللاب عافتنالا لح نآ هلصاح

 . كلاملا ىلع اًظوفحم لاملا ريصيف « طاقتلالل

 ريقفلا كراشي ينخلاو طاقتلالا يف بغري فيرعتلا دعب هب عافتنالا هل لحي هنأ ملع ىتم هنإف

 . عافتنالا يف هكراشيف « ىنعملا اذه يف

 هب عافتنالا حابي الف ريغلا لام ) :م لاملا رابتعاب ريمضلا ركذ < ةطقللا نأ يأ :ش ( هنأ انلو ) :م

 الو : ىلاعت هللا لاق « حابي الف ريغلا لام كلل ضرعتلل ةيرحلا :ش ( صوصنلا قالطإل هاضرب الإ

 . 4 مكنم ضارت نع ةراجت نوكت نأ الإ لطابلاب مكنيب مكلاومأ اولكأت

 ةحابإلا نأ ملعف ٩ هب قدصیلف » :-مالسلا هيلع- هلوق وهو :ش ( هانيور امل ريقفلل ةحابإلاو ) :م

 . قدصتلا قيرطب

 ىلع هاور ام ىقبيف ) :م ينغلا نود ريقفلل ةقدصلا لداعت زاوج ىلع :ش ( عامجإلاب وأ ) :م

 ريغلا لاب عافتنالا ةمرح وهو لصألا ىلع ريقفلا عافتنالا زاوج هاور ام يقب يأ :ش ( لصألا

 .هنذإ ريغب

 ينغلل عافتنالا زوجي : يعفاشلا لاق امع باوج اذه :ش ( ذخألا ىلع لومحم ينغلاو ) :م

 هل زوجي ةطقللا نأ فرع اذإ هنأل اهتنايصو ةطقللا عفر ىلع ًالماح نوكي ىتح فيرعتلا ةدم دعب
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 - یب عافتناو «اهيف هئانغتسا لامتحال ىناوتي دق ريقفلاو « فيرعتلا ةدم يف هراقتفا لامتحال

 هنذإب زئاج وهو مامإلا نذإب ناک- هنع هللا يضر

 ىلع لومحم ينغلا نأ باوجلا ريرقتو « هيلإ لوؤي نأ ءاجر اهعفري فيرعتلا دعب اهب عافتنالا
 نأ لمتحي ينعي :ش ( فيرعتلا ةدم يف هراقتفا لامتحال ) :م اهعفرل ًالماح هنوك ينعي « ذخألا

 . فيرعتلا ةدم يف اريقف نوكي

 يف يأ :ش ( اهيف هئانغتسا لامتحال ) :م ذخألا يف لساكتي دق يأ :ش ( ىناوتي دق ريقفلاو ) :م

 امهنم لك يف كلذكو « اهيلإ ةجاحلاو ةطقللا عفر امهنم لك يف لصاحلا نوكيف « فيرعتلا ةدم

 لامتحالا قرطتو ريقفلا فالخب اهب عافتنالا بجوي ال ينغلا يف لماحلا نأ الإ « اهعفر مدع لام

 . لاحلا يف رثؤي ال لاملا يف

 ‹ كنآأشف الإو اهبحاص ءاج نإف » : ينهجملا دلاخ نب ديز نع يراخبلا حيحص يف : تلق نإف

 . اًريقف وأ ناك اًينغ طقتلملل عافتنالا ىلع لدف

 ناك- هنع هللا يضر - يبأ عافتناو ) :م اهبحاصل ظفحلا يف اهب كنأش مزلا كنأش ىنعم : تلق
 هنایپ - هنع هللا يضر - بعك نب يبأ ثيدحب يعفاشلا لالدتسا نع باوج اذه :ش (مامإلا نذإب

 - ةيزخ ةداهش يف امك « هل ًصيصخت مامإلا نذإب ناك - هنع هللا يضر - بعك نب يبأ عافتنا نأ

 نذإب ينغلل زئاج فيرعتلا ةدم دعب ةطقللاب عافتنالا يأ :ش ( هنذإب زئاج وهو ) :م - هنع هللا يضر

 . اًضرق نوكي هجو ىلع مامإلا

 اغإ - هنع هللا يضر - بعك نب يبأ ثيدح نع فنصملا هب باجأ يذلا باوحجل ا اذهو

 ناك هنأ ىضم اميف انلق دقو « ريسايملا نم ناكو ىضم اميف لاق هنأل « اًينغ يبأ نوك ىلع يشي
 ركذو اًريقف ناك هنإ: انباحصأ لاق « يبأ ثيدح نع هباوج يف يزارتألا لاق « كلذ انيبو اريقف

 . هانركذ دقو « ةحلط يبأ ثيدح

 ‹ ملعلا لهأ دنع هيلع لمعلاو - هنع هللا يضر - يبأ ثيدح بيقع يذمرتلا لاق : تلق نإف

 . اين ناك اذإ اهب عفتني نأ ةطقللا بحاصل اولاق « قاحسإو دمحأو يعفاشلا لوقوهو

 هللا يضر - بلاط يبأ نب يلعل لحي مل ةقدصلا هل لحت نمل الإ لحت ال ةطقللا تناك ولو

 . هفرعي مل نمو « هدجو نيح رانيدلا لكأب ةه هللا لوسر هرمأ دقو - هنع

 يف دواد وبأ هاورف - هنع هللا يضر - يبأ ثيدح نع بيجأ اب اذه نع : بيجأ : تلق

 - امهنع هللا يضر - نيسحو ةمطاف ىلع لخد بلاط يبأ نب يلع نأ دعس نب لهس نع هننس
 ًارانيد دجوف - هنع هللا يضر - يلع جرخف « عوجلا : الاق ؟ امکیکبي ام : لاقف « نایکبی امهو

 يدوهيلا ءاجف « اًقيقد انل ذخف يدوهيلا نالف ىلإ بهذا : تلاقف اهربخأف ةمطاف ءاجف قوسلاب

 ذرا



 عفدلا زاج اذهلو ‹ نيبناح لا نم رظنلا قيقحت نم هيف امل اهب عفتني نأب سأب الف ًاريقف طقتلملا ناك نإو

 هابأ ريقفلا ناك اذإ اذكو « هريغ ريقف ىلإ

 . اًقيقد هب یرتشاو

 ءاج مثذخف : لاق« معن : لاق ؟ هللا لوسر هنأ معزي يذلا اذه نتخ تن : يدوهيلا لاقف

 اًمحل مهردب انل ذخف رازجلا نالف ىلإ هب بهذا : تلاقف « اهربخأف - اهنع هللا يضر - ةمطاف

 هللا لوسر اي: تلاقف ءاجف « اهيبأ ىلإ تلسرأو تزبخو تخبطف مهردب رانيدلا نهرف بهذف

 مهامنيبف اولكأف « هللا مسب اولك »: لاق « اذكو اذك هنأش نم «هانلكأ ًالالح انل ناك نإف كل ركذأ
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 هيلإ . . .  ىهتنا .

 باجأو « فيرعتلا لبق رانيدلا قفنأ - هنع هللا ىضر - اًيلع نأ ةهج نم اذه لكشتساو

 : لاق مث « هب نالعإ قلخلا ألم ىلع ةي هللا لوسر - هنع هللا يضر - يلع ةعجارم نأب يرذنملا
 . ةدحاو ةرم فيرعتلاب ءافتكالا ديؤي اذهب

 يب نب يلع نإ : لاق - هنع هللا يضر - يردخلا ديعس يبأ نع قازرلا دبع هاور اذه : تلق

 لاق « مايأ ةثالث هفرع» : لاقف ةي يبنلا ىتأف قوسلا يف ارانيد دجو - هنع هللا يضر - بلاط

 «٠ ... كنأش » : لاقف هربخأف ب يبنلا ىلإ عجرف « فرعي نم دجي ملف مايأ ةثالث هفرعف
 . ثيدحلا

 رظنلا قيقحت نم ) :م عافتنالا نم يأ :ش ( هيف ال اهب عفتني نأب سأب الف اريقف طقتلملا ناك نإو ) :م

 . هل باوثلا لوصحب كلاملا بناجو « عافتنالاب طقتلملا بناج :ش ( نيبناحلا نم

 :م « اًضيأ هل عافتنالا زاجف « رقفلا يف ءاوس ءارقفلا رئاسو وه وأ ءارقفلا نم :ش ( هريغ ريقف

 . طقتلملا بأ يأ :ش ( هاب ريقفلا ناك اذإ ) :م زوجي اذكو يأ :ش (اذكو)

 )١( «ةطقللا » يف دواد وبأ ]۱۷١١[.

 هوجو ىلع ةيورم ةصقلا هذه: - هللا هظفح- هققحم لاقو )۱۸٦۳۷( ثيدح ]٠١/ ٠٤١] قازرلا دبع هاور(۲)

 نم رازبلاو « جيرج نبا نع «ركب قيرط نم ىلعي وبآ هجرخأ دقو )٦/ ۱۹٤( يقهيبلا عجار . صقنتو ديزتو
 .(۲۸۱ /۱) راتسألا فشک يف امك جیرج نبا نع « دیعس نب یحی قیرط

3 



 . ملعا هللاو « انرکذ امل اینغ وه ناک نإو « هتجوز و هنبا وآ

 ‹ ءالؤه ىلإ اهفرصو :ش ( اغ ) :م طقتلملا يأ :ش ( وه ناک نو ‹ هتجوز وأ هنبا وأ ) :م

 طقتلا ولو « نيبناجلا نم رظنلا قيقحت نم هيف امل يأ :ش ( انركذ امل ) :م اهلبق اجب ةلصاو نإ ةملكو
 هبر بلوط هوتأ اذإف لوق يف يعفاشلاو دمحأو كلامو اندنع زوجي هالوم نذإ ريغب اًيش دبعلا
 . هدعب وأ فيرعتلا لبق هوتأ ءاوس هيف عيبلا وأ نيدلا ءاضقب

 ‹ ىلوملا قح يف رهظيو < هتبقرب قلعتف ةنايخ نامض هنأل هجو يف يعفاشلاو دمحأ لاق هبو
 بلاطي فيرعتلا دعب فلتأ نإو ءردقلا وأ عفدلاب يلولا رمؤي فيرعتلا لبق هفلتأ نإ كلام دنعو
 :م ىلوملا قح يف رهظي الف هتصحب نامض ناكف عافتنالا يف هل نذأ عرشلا نأل « قتعلا دعب دبعلا
 .(ملعأ هللاو)
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 قابإلا بانک
 ليق دقو .كلذك ليق دقف لاضلا امأو « هئايحإ نم هيف امل هيلع ىوقي نم قح يف لضفأ هذخأ قبآلا

 ىلإ هب يتأي قبآلا ذخآ مث « قبآلا كلذك الو كلاملا هدجيف هناكم حربيال هنأل لضفأ هکرت

 عفر ولو ‹ هسبحي هيلإ قبلا عفر اذإ مث « ةطقللا فالخب هسفنب هظفح ىلع ردقي ال هنأل ‹ ناطلسلا

 ًايناث قابإلا قبآلا ىلع نمؤي ال هنأل هسبحي ال لاضلا

 يفو « برضي برض باب نم قبأ نم برهلا وهو قابإلا ماكحأ نايب يف باتك اذه يأ :ش
 نع دبعلا رهطي قارعألا ةاورو ‹ قالخألا ءوس نم وهو قالطنالا يف درمتلا قابإلا ؟طوسبملا»

 . ناسحإلا الإ ناسحإلا ءازج لهو « ناسحإ هالوم ىلإ هدر وأ اًنامض هلام ريصيل اًرارف هسفن

 يفو « هلزنم ىلإ قيرطلا لض يذلا وه لاضلاو « ادصق هالوم نع برهي يذلا وه قبآلاو
 ثيح نم اًضعب اهضعب سناجي تيكر قتعلاو قابإلاو ةطقللاو طيقللا ينعأ بسكلا اذه ةياهنلا
 . كالهلاو لاوزلا ةضرع اهنم لك يف نإ

 وه هربخو ناثأدتبم :ش ( هذخآ ) :م هلوقو « ءادتبالاب عوفرم لعاف نزو ىلع :ش ( قبآلا ) :م

 ىلع ردقي نم يأ :ش ( هيلع ىوقي نم قح يف ) :م لوألا ًادتبملا ربخ ةلمحلاو :ش ( لضفأ ) :م هلوق
 هنأل :ش ( هئايحإ نم ) :م هذخأ يف ال يأ :ش ( هيف اهل ): م ملعلا لهأ نيب اًقالخ ملعن الو هذخأ

 . هءايحإ درلا نوكيف « ىلوملا قح يف كلاه

 سفنلا ءايحإ نم هيفامل « لضفأ هذخأ قبآلا مكح يأ :ش ( كلذك ليق دقف لاضلا امأو ) :م

 بلطي لاضلا ينعي :ش ( هناكم حربي ال هنأل لضفآ هكرت ليق دقو ) :م قبآلاك ربلا ىلع نواعتلا نمو

 نع ىفخي هنأل قبلا فالخب :ش ( قبآلا كلذك الو كلاما هدجيف ) :م هناكم نع حربي الف هكلام

 يتاأي ) :م لعافلا مسا ةغيص ىلع ذخآلا :ش ( قبآلا ذخآ مث ) :م هقح عيضي ذخؤي ملاذإو « هالوم

 ال ):م هذخآ نأل يأ :ش ( هنأل ):م يضاقلا وأ هبئان وأ :ش ( ناطلسلا ىلإ ) :م قبّالاب يأ :ش ( هب

 ركذ يذلا اذه مث « هذخآ زجع وأ هدرمتل :ش ( هسفنب ) :م قبآلا ظفح يأ :ش ( هظفح ىلع ردقي

 سمش رایتخا امو < يسخرسلا ةمئألا سمش رايتخا ناطسلا ىلإ قبآلا دبعلاب نايتإلا نم

 . مامإلا ىلإ هعفد ءاش نإو هسفنل هظفح ءاش نإ رايخلاب ذخ الاف يناولحلا ةمئألا

 :ش ( ةطقللا فالخب ) :م ةريخذلا يف اذك رايخلاب امهيف دجاولا ةلاضلاو لاضلا كلذكو

 ىلإ يأ :ش ( هيلإ قبلا عفر اذإ مث ) :م هسفنب اهظفح ىلع رداق هنأل ناطلسلا ىلإ هعفري ال ثيح

 كرت نوكيف :ش ( اًيناث قابإلا قبآلا ىلع نمؤي ال هنأل هسبحي ال لاضلا عفر ولو ‹ هسبحي ) :م ناطلسلا
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 هلعج هيلع هلف ًادعاصف مايأ ةثالث ةريسم نم هالوم ىلع ًاقبآ در نمو : لاق « لاضلا فالخب

 ءيش هل نوکيال نأ سايقلاو « ناسحتسا اذهو « هباسحبف كلذ نم لقأل هدر نإو « ًامهرد نوعبرأ

 نأ انلو . لاضلا دبعلا هبشأف هعفانمب عربتم هنأل -هللا همحر- يعفاشلا لوق وهو طرشلاب الإ

 نم مهنم نأ الإ « لعجلا لصأ بوجو ىلع اوقفتا -مهنع هللا يضر- ةباحصلا

 . سبحي مل اذإ حوري ال هنأ رهاظلا نأل :ش ( لاضلا فالخب ) :م قابإلا ىلع اًضيرعت هسبح

 هاعداف هسبحف ناطلسلا هذخأف دبعلاب لجرلا ىتأ اذإو : «يفاكلا» يف ديهشلا مكاحلا لاقو
 ذخأي نأ بحأ الو هيلإ هعفدي مث « هتنهر الو هتعب ام هفلحتسي : لاق هدبع هنأ ةنيبلا ماقآو لجر

 هذه : مكاحلا لاق « يلإ بحأ هذخأي ال نكلو هذخأيل نكي مل ًاليفك يضاقلا هنم ذخأ نإو

 . ًاليفك هنم ذخأي نأ يلإ بحأ : لاق نامیلس تاياور ضعب يف تيأرو صفح يبأ ةياور

 : لاق هدبع هنأ دبعلا رقأو « ةينب يعدملل نكي مل نإو كلذ هعسو ًاليفك هنم ذخأي مل نإو
 كسمأو مامإلا هعاب كلذ لاط اذإ : لاق . بلاط دبعلل ۍجي مل نإو « ًالیفک هنم ذخأیو هیلإ هعفدی
 قفنيو « مامإلا عيب ضقني الو نمثلا عفديف هدبع دبعلا نأب ةنيبلا ميقيو بلاط هل ءيجي ىتح هنمث

 . هعاب نإ هنمث نمو رضح نإ هبحاص نم ذخأي مث لاملا تيب نم هسبح ةدم يف مامإلا هيلع
 مايأ ةثالث ةريسم نم هالوم ىلع اًمبآ در نمو ):م : - هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 (هباسحبف) :م رفسلا ةريسم نم يأ :ش (كلذ نم لقال هدر نإو « اًمهرد نوعبرأ هلعج هيلع هلف ادعاصف
 . هلمع ىلع لماعلل لعجي ام مضلاب لعجلاو « رفسلا نود ام باسحب لعجلا بسحيف يأ :ش

 :م كلذ ىلع ةباحصلا قافتال خياشملا ناسحتسا لعجلا بوجو يأ :ش ( ناسحتسا اذهو ) :م
 (- هللا همحر -يعفاشلا لوق وهو طرشلاب الإ ءيش ) :م ريسملل يأ :ش ( هل نوکی ال نأ سایقلاو )
 . اًضيأ يعخنلا ميهاربإ لوق وهو « دمحأ باحصأ ضعبو رذنملا نبا لاق هبو :ش

 :ش (هنال ) :م اذك هلف يلع يدبع در نم : لاق نأب « طرشلاب بجي اإ هيلع قفنأ ام نكلو
 . ( لاضلا دبعلا هبشأف ) :م هدر يف :ش ( هعفانمب عربتم ) :م دارملا نل يأ

 اذإ اذکف « هيلع عجري الف هلام نایعآ نم ينعي هيلع عربت ولو « هيف ءيش بجي ال ثيح :ش
 ال اًذِإف ‹« ضرف ركنملا نع يهنلاو « ركنملا نع هل اًيهن قبآلا بجوتسي الو « هعفانمب عربت
 . ًالعج ضرفلا لعاف بجوتسي

 نم مهنم نأ الإ « لعجملا لصأ بوجو ىلع اوقفتا - مهنع هللا يضر - ةباحصصلا نأ انلو ) :م

 نيذلا ةباحصلا نمف « نيعبرألا نود ام يأ :ش ( اهنود ام بجوأ نم مهنمو « اًمهرد نيعبرأ بجوأ

 انثدح «« هفنصم» يف ةبيش يبأ نبا هاور - هنع هللا يضر - رمع نع <« اًمهرد نيعبرألا اوبجوأ
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 اهنود امو رفسلا ةريسم يف نيعبرألا انبجوأف اهنود ام بجوأ نم مهنمو « ًامهرد نيعبرأ بجوأ

 ءدرلا ىلع لماح هلصأ لعجلا باجيإ نالو « امهنيب اقيفلتو اقيفوت « هنود اميف

 ىضقا - هنع هللا يضر - رمع نأ مشاه يبأو ةداتق نع ءالعلا يبأ نع بويأ نع ديزي نب دمحم

 ‹ اًضيأ ةبيش يبأ نبا هاور - هنع هللا يضر - ةيواعم مهنمو «« اًمهرد نيعبرأ قبآلا لعج يف

 هللا يضر- ةيواعم نمز يف لعجلا تيطعأ : لاق قاحسإ يبأ نع نايفس انثدح عيكو انثدح

 يف قازرلا دبع هاور - امهنع هللا يضر - دوعسم نب هللا دبع مهنمو « اًمهرد نيعبرأ -هنع

 - ينابيشلا ورمع يبأ نع حابر نب هللا دبع نع حابر يبأ نع يروثلا نايفس انربخأ «هفنصم»

 -هنع هللا يضر- دوعسم نبال كلذ تركذف « نيغلاب اًقابآ اتاملغ تبصأ : لاق - هنع هللا يضر

 . سأر لك نم اًمهرد نوعبرأ : لاق ؟ةمينغلا امف « رجالا اذه: تلق ءةمينغلاو رجألا : لاقف

 -هنع هللا يضر- بلاط يبأ نب يلع اًَمهرد نيعبرأ نم لقأ اوبجوأ نيذلا ةباحصلا نمو

 نيصح نع جاجح نع نوراه نب ديزيو ديزي نب دمحم انثدح٤ هفنصم» يف ةبيش يبأ نبا هاور
 ينثا وأ « اًرانيد قبآلا لعج يف لعج هنأ -هنع هللا يضر- يلع نع ثراحلا نع يبعشلا نع

 ؛امهيفنصم »يف ةبيش يبأ نباو قازرلا دبع هجرخأ : لسرم عوفرم ثيدح هيفو ءاًمهرد رشع

 ةرشع وأ رانيدب مرحلا جراخ ذخؤي قبآلا دبعلا يف ىضق ةه هللا لوسر نأ رانيد نبا ورمع نع

 . مارد

 اميف ) :م نيعبرألا نود ام انبجوأ يأ :ش ( اهنود امو رفسلا ةريسم يف نيعبرألا انبجوأف ) :م

 يأ :ش ( امهنيب اًقيفلتو ) :م ةروكذملا راثآلا نيب :ش ( اًقيفوت ) :م رفسلا نود اميف يأ :ش ( هنود

 ىلإ ةفش مضي نأ وهو هقفلأ بوثلا تقفل : لاقي مضلا قيفلتلاو « ةضراعتملا تاياورلا نيب اعمج

 . «حاحصلا» يف اذك ىرخأ

 قيفوتلا ناكمإل لقألاب ذخؤي مل :تلق . ةنقيت ريداقملا لقأب ذخؤي نأ بجاولا ناك :تلق نإف

 نم هدر نإ : دمحأ نعو « هرخآ ىلإ نيعبرألا انبجوأف : هلوقب فنصملا هيلإ راشأو مهليواقأ نيب

 هلف ال وأ رفسلا ةدم ناك ءاوس رصلملا جراخ نم هدر نإو ‹ رانيد وأ مهارد ةرشع هلف رصلا

 بلط هتداعو هنأش نم هبلط فلکتو « هرفسو هبعت ردق یف هلثم رجأ هل : كلام لاقو «نوعبرأ

 هنأ ملعف «ةباحصلا هيف فلتخا هنأل « هيلع هتقفن هلف كلذك هسفن بصن نم نكي مل نإو ءقابإلا

 اذه :ش ( درلا ىلع لماح هلصأ لعجلا باجيإ نألو ) :م لثملا رجأ بجيف نيعم ءيشب ردقم ريغ

 . قبآلا در ىلع لمحي هنأ وه لعجلا باجيإ يف لصألا نأ هنايب «لعجلا بوجول يلقع ليلد

 . ٩۱٤۹۰۷۶ ثیدح [۲۰۸ ۰۲۰۷ /۸] قازرلا دبع هاور (۱)
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 نألو ‹ عنتماف لاضلا يف عمس الو عمسلاب ريدقتلاو « سانلا لاومأ ةنايص لصحتف ةردان ةبسحلا ذإ

 يف خضرلا ردقيو يفتخي قبآلاو ىراوتي ال هنأل قبآلا ةنايص ىلإ اهنود لاضلا ةنايص ىلإ ةجاحلا

 نوعبرألا مسقي :ليقو ‹ يضاقلا يأر ىلإ ضوفي وأ « امهحالطصاب رفسلا نود امع درلا

 :م كلذك ناك اذإف :ش (ةردان ):م رجألا داقتعا لجأل هيف لمعلا يأ :ش ( ةبسحلا ذإ ) :م

 نعدحاو لك بغريف عايضلا نم :ش ( سانلا لاومآ ةنايص ) :م لعجلا بوجوب :ش (لصحتف)
 يف سانلا بغري املقف ءانع ىلإ جاتحي درلاو . لعجلا ذخأيف « هبحاص ىلإ هدريل قبآلا ليصحت

 باوج :ش ( عمسلاب ريدقتلاو ) :م لاومألا ةنايص لصحي لعجلا باجيإ يفف « ةبسح كلذ مازتلا

 ليلدب قبآلا يف لعجلا ريدقت يآ لعجلا بوجو مدع يف لاضلا ىلع قبآلا يعفاشلا سايق نع

 بسح ىلع لعجلا بوجو نم قبلا مكح يف درو يذلا ةباحصلا عامجإ وه وأ يعمس
 ريغ نم هيلعاعمجم عقو هنأل بوجولا لصأ يف فالتخا الو « هيف رادقملا ةيمك يف فالتخالا

 ) :م لاضلا در يف ءيش بوجو يف ءيش دري مل يأ :ش ( لاضلا يف عمس الو ):م . مهنم ريكن

 ان الإ « اًضيأ بوجولا مدع قبآلا در يف سايقلا ناكو « لاضلا ىلع قبآلا سايق :ش ( عنتماف

 . عمسلا دوجول هيف سايقلا انكرت

 قاحلإ ءاقب ىلإ ةراشإ :ش ( ةجاحلا نالو ) :م سايقلا لصأ ىلع يقبف « لاضلا يف عمس الو

 ةنايص ىلإ ) :م ةجاحلا نود يأ :ش ( اهنود لاضلا ةنايص ىلإ ) :م ةجاحلا نأ هنايب « لاضلاب قبلا

 هنأل :ش ( يفتخي قبآلاو ) :م يفتخي ال يأ :ش ( ىراوتي ال ) :م لاضلا نأل يأ :ش ( هنأل قبآلا

 . هسفن يفخي براهلاو « براه

 ةمسقلاب اولمع نأب هباسحبف كلذ نم لقأل هدر نإو : هلوقل ليصفت :ش ( خضرلا ردقيو ) :م

 هرخآ ىلإ خضر هلوق نإ : لاق نم لوق اذه درو «مهارد ةثالثو ءاًمهرد رشع ةثالث موي لكل ناک

 : هلوق ينعأ ةثالثلا هجوألا هذه نأ هنايب «هباسحبف كلذ نم لقأل هدر نإو «هلبق هركذ امل راركت

 فالخ ىلع تبثاذإ يعرشلا ريدقتلا نإف .ألوأ هركذ ال ليصفت تناك نإو هلوق ىلإ خضرلا

 نم نيتمجعملاب خضرلا ردقيو كلذ لجأل : لاقف ردقلا مكح ردقلا نود ال نوكي نأ عني سايقلا

 هاطعأ : لاقي ةخيضرلا مسالاو «ريثك نم ًاليلق هاطعأ اذإ هلام نالفب نالف خضرأ « مهلوق

 . ديرد نبا هركذاذك ةخاضرو هلام نم ةخيضر

 هيلع عقي ام بجي كلاملاو دارلا حالطصاب يأ :ش ( امهحالطصاب رفسلا نود امع درلا يف ) :م

 وهاذه :ش ( يضاقلا يأر ىلإ ضوفي وأ ) :م اهيلإ انرشأ يتلا ةثالثلا هوجولا دحأ اذهو « امهقافتا

 . ىريام بسح ىلع يضاقلا يأر ىلإ خضرلا رمأ ضوفي وأ يناثلا هجولا

 يأ ثلاثلا هجولا وه اذه :ش ( نوعبرألا مسقي : ليقو ) :م رابتعالاب هبشألا وه اذه : اولاق
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 هتميقب هل ىضقي نيعبرأ نم لقأ هتميق تناك نإو : لاق . رفسلا ةدم لقأ يه ذإ  ةئالثلا مايألا ىلع

 تبث اهب ريدقتلا نأل ؛ امهرد نوعبرأ هل : فسوي وبأ لاقو ‹ دمحم لوق اذهو : لاق « ًامهردالإ

 هنأل ‹ لقألا ىلع حلصلا فالخب ةدايزلا ىلع حلصلا زوجي ال اذهلو « اهنع صقني الف صنلاب

 هل ملسيل مهرد صقنيف كلاما لام ييحبل درلا ىلع ريغلا لمح دوصقملا نأ دمحم و . هنم طح

 ‹ ةدئافلل اقيقحت ءيش

 اًمهرد رشع ةثالث موي لك ءازإب بجيف :ش ( ةثالثلا مايألا ىلع ) :م ىل جلا يه يتلا نوعبرألا مسقي

 ةالصلا يف رصقلا يف :ش ( رفسلا ةدم لقأ ) :م ةثالنلا مايألا يأ :ش ( يه ذإ ): م مهرد ثلثو

 . اهریغو

 ردق ىلع اهيلع لعحلاف ةثالث وأ نيلجر نيب قبآلا دبعلا ناك اذإو : «يجلاولولا ىواتف» يفو
 :«ةريخذلا» ىفو « نوكي اهيلع لعجلا كلذكف ءاًئالث امهل تلصح درلا ةعفنم نأل ؛ ءابصنألا

 يف اربتعم نوكي ال وأ هلك لعجلا يطعي ىتح هذخأي نأ رضاحلل سيلف اًبثاغ امهدحأ ناك ولو

 . هيلع عجري لب بئاغلا بيصن

 :م قبآلا ةميق يأ :ش ( هتميق تناك نإو ):م : - هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 :ش ( اًمهرد الإ ) :م قبلا دبعلا ةميقب يأ :ش ( هتميقب ) :م دارلل يأ :ش ( هل ىضقي نيعبرأ نم لقأ)

 . صنلل عرش هرابتعا زوجي الو « روسك مهردلا نود ام نأل نيعبرألا نم صقني

 :ش ( اًمهرد نوعبرأ هل : فسوي وب لاقو ‹« دمحم لوق اذهو ) :م : فنصملا يأ :ش ( لاق ) :م

 الف ) :م رثألاب يأ :ش ( صنلاب تبث ) :م نيعبرألاب يأ :ش ( اهب ريدقتلا نأل ) :م دمحأ لاق هبو

 . نيعبرألا نع يأ :ش ( اهنع صقني

 :ش ( ةدايزلا ىلع حلصلا زوجي ال ) :م اهيلع اًصوصنم نيعبرألا نوكلو يأ :ش ( اذهلو ) :م

 حلصلا زوجي ال اًمهرد نيعبرألا نم رثكأ ىلع دارلا عم كلاما حلاص اذإ ينعي نيعبرألا ىلع يآ

 :ش ( هنم طح هنأل ) :م زوجي ثیح :ش ( لقألا ىلع حلصلا فالخب ) :م صنلاب نيعبرألا نييعتل

 . نيعبرألا نم يأ

 م قبلا در يأ :ش ( درلا ىلع ريغلا لمح ) :م لعجلا نم ينعي :ش ( دوصقملا نأ دمحملو ) :م

 :م دبعلا ةيلام نم :ش ( ءيش هل ملسيل مهرد صقنيف ) :م كلاهلاك قبآلا نأل :ش ( كلاما لام ييحيل)

 ال ام در يف اهلك نيعبرأ باجيإ يف رظن الو «هل ارظن كلاملا لام ةايح يهو :ش ( ةدئافلل اًقيقحت)

 فالخلا ركذي ملاذهلو « دمحم لوق لثم ًالوأ ناك فسوي يبأ لوق نأ ملعا مث . نيعبرأ يواسي

 ةماع يف كلذكو «لماشلا» يف يقهيبلا ةمئألا سمش وأ «هطوسبم »يف هداز رهاوخ مالسإلا خيش

 . ةفينح يبآ لوق اوركذي ملو « هقفلا خسن



 ولو « هکلم ءايحإ نم هيف امل « ىلوملا ةايح ىف درلا ناك اذإ نقلا ةلزنمب اذه يف ربدملاو دلولا مآ امأو

 هنبا وأ ىلوملا ابأ دارلا ناك ولو ‹ نقلا فالخب توملاب ناقتعي امهنأل ؛ امهيف لعج ال هتاأمن دعب در

 بألا لايع يف وهو

 اهنود وأ نيعبرأ يواسي دبعلا ناك ول : لاقف ‹ دمحم عم هلوق « يواحطلا حرش» يف ركذو

 -هللا همحر- فسوي يبأ لوق وهو «دمحمو ةفينح يبأ دنع دحاو مهرد هتميق نم صقني هنإف

 . اًمهرد هتميق تناك نإو اًمهرد لعجلا بجي : لاقو عجر مث « ًالوأ

 يف درلا ناك اذإ نقلا ةلزنمب ) :م لعجملا بوجو يف يأ :ش ( اذه يف ربدملاو دلولا مأ امو ) :م

 لعجلا بجوو «نقلا ةلزنمب امهو ءاهبسكب قحأ وه اذهلو « هل ناكولم امهنأل :ش ( ىلوملا ةايح
 هريغ ليلعتب ىلوأ :ش ( هكلم ءايحإ نم هيف امل ) :م هلوقب فنصملا ليلعتو « درلاب امهنيب ام ءايحإل
 . ةفينح ىبأ دنع اهيف ةيلام ال دلولا مأ نأل « ةيلاملا ءايحإ هيف ال

 دنع اًصوصخ دلولا مأل ةيلام الو « ةيكلاملا ءايحإل بجي لعجلا : ليق نإف : يكاكلا لاقو

 بجوتسيف هيلإ درلاب اهايحأ دقو « اهبسك رابتعاب ةيلام اهلو « اهبسكب قحأ كلاملا : انلق
 ‹ ةبقرلا رابتعاب ال ىلوملا ةيلامل ءايحإ هدر نوكي الف هبساكمب قحأ هنإف « بتاكملا فالخب لعجملا
 .«طوسبملا» يف اذك ةبسكملا رابتعاب الو

 امهيف لعج ال ) :م ىلوملا توم دعب ربدملاو دلولا مأ در ولو يأ :ش ( هتام دعب در ولو ) :م

 دعب هدرب لعجلا بجي ثيح :ش ( نقلا فالخب ) :م ىلوملا تومب يأ :ش ( توملاب ناقتعي امهنأل
 . دلولا مأ قح يف رهاظ هتومب ناقتعي : هلوقو « هالوم توم

 هاوس لام ىلوملل نكي مل نأب ةياعسلا هيلع يذلا امأ هيلع ةياعس ال يذلا ربدملا قح يفو
 الو« امهدنع نويدم وهو « هدنع ةبتاكملاك يعسلا نأل ةثرولا ىلع لعجلا بجوتسي ال كلذكف
 .رحلا وأ بتاكملا درل لعج

 :م دارلا نأ لاحجلاو يأ :ش ( وهو ) :م ىلوملا نبا وأ :ش ( هنبا وأ ىلوملا ابآ دارلا ناك ولو ) :م

 يف ناك اذإ دارلا نأ كلذ هلمحو « لعجلا بجي هلايع يف نكي مل اذإ هب ديق :ش ( بألا لايع يف)
 . هل اًنبا وأ كلاما ابأ دارلا ناك ءاوس هل لعج ال هتقفنو هتنؤم يف يأ دبعلا كلام هلايع

 كلاما نبا دارلا ناك نإ ليضفتلا لعف درلا ناك ءاوس هل لعج ال هلايع يف نكي ملاذإ امأو
 ولو : «يواحطلا حرش يفو . «ةريخذلا» يف هيلإ راشملا لعجل ا هلف هابأ ناك نإو « لعج هل سيلف

 ءاوس هل لعج الف «هيبأ دبع لجرلا دجو نإ رظني هنإف هيلع دودرملا نم مرحم محراذ دارلا ناك
 . جوزلاو ةأرملااذكو « نكي مل وأ هلايع يف ناك .
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 قالطإ مهلوانتي الو ةداع درلاب نوعربتب ءالؤه نأل ؛ لعج الف رخآلا ىلع نيجوزلا دحأ وأ

 «٠ دهشأ اذإ اذه نكل « هدي يف ةنامأ هنأل ؛ هيلع ءيش الف هدر يذلا نم قبأ نإو : لاق . باتكلا

 يف هنال اضيأ حیحص وهو « هل ءيش ال هنأ خسنلا ضعب يف ركذو : لاق . ةطقللا يف هانركذ دقو

 سبحي عئابلا ةلزنب لعجلا يفوتسي ىتح قبآلا سبحي نأ هل ناك اذهلو ‹ كلاملا نم عئابلا ىنعم

 امك ىلوملا هقتعأ ولو : لاق . انلق امل هيلع ءيش ال هدي يف تام اذإ كلذكو « نمثلا ءافيتسال عيبملا

 قاتعإلاب اضباق راص هيقل

 ءهل لعج الف هلايع يف ناك نإو « لعجلا هلف هلايع يف نكي مل نإ هيبأ دنع بألا دجو نإو

 مل نإو « هل لعج الف « هلايع يف ناك نإ هيخأ دبع دجو اذإ ماحرألا يوذ رئاسو خألا كلذكو

 . لعجل ا هلف هلایع يف نکی

 (لعج الف ) :م رخآلا ىلع نيجوزلا دحأ قبآلا درو يأ :ش ( رخآلا ىلع نيجوزلا دحأ وأ ) :م

 دارأو “ يرودقلا يأ :ش (باتكلا قالطإ مهلوانتي الو ةداع درلاب نوعربتي ءالؤه نأل ) :م ءالؤهل :ش

 هلف ادعاصف «مايأ ةثالث ةريسم نم هالوم ىلع قبآلا در نمو : هلوقب يرودقلا هركذ ام قالطإب

 . اًمهرد نوعبرأ لعج هيلع

 هدر يذلا نم ) :م دبعلا يأ :ش ( قب نِإو ) :م : - هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 بوجو مدع يآ :ش ( اذه نكل « هدي يف ةنامأ هنأل ) :م هيلع نامض ال يأ :ش (هیلع ءيش الف

 . ذخألا دنع :ش ( دهشأ اذإ ) :م نامضلا

 ام هجولا اذه ىلع ذخألا نأ ةطقللا باتك يف هانركذ دقو يأ :ش ( ةطقللا يف هانركذ دقو ) :م

 . اعرش هيف نود

 :م يرودقلل رصتخملا » نم :ش ( خسنلا ضعب يف ركذو ) :م : فنصملا يأ :ش ( لاق ) :م

 دارلا نأل يأ :ش (هنأل اًضيأ حيحص وهو ) :م هنم قبلا قبأ اذإ دارلا لجأل يأ :ش ( هل ءيش ال هنأ)

 درلاو ىلوملا اهديعيس اغإو قابإلاب تلاز دبعلا عفانم ةماع نأل :ش ( كلاما نم عئابلا ىنعم يف) :م

 . نمثلا طقس عيبملا هدي يف كله اذإ عئابلاو «هيلع بجی اع

 دارلل يأ :ش ( هل ناک اذهلو ) :م : هلوقب كلذ فنصملا حضوتسا مث لعجلا طقس انه كلذكف

 سبحي عئابلا ةلزنمب ) :ماذهو ‹ لعجلا ذخأي ىتح يأ :ش ( لعجلا يفوتسي ىتح قبآلا سبحي نأ ) :م

 . نمثلا عيمج ذخأي يأ :ش ( نملا ءافيتسال عيبملا

 :ش ( هيلع ءيش ال ) :م دارلا دي يف يأ :ش (هدي يف ) :م قبلا يأ :ش ( تام اذإ كلذكو ) :م

 يآ :ش ( هيقل امك ىلوملا هقتعأ ولو : لاق ) :م هدنع ةنامأ هنأ :ش ( انلق امل ) :م هيلع نامض ال يأ

 هلوقب راشأو « لعجلا هيلع بجيف :ش ( قاتعإلاب اًضباق راص ) :م هئاقل تقو هضبقي نأ لبق هقتعأ
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 عيبلا مكح هل ناك نإو درلاو « هل لدبلا ةمالسل دارلا نم هعاب اذإ اذكو « ىرتشملا دبعلا يف امك
 اذإ يغبنيو : لاق . زاجف ضبقب مل ام عيب نع دراولا يهنلا تحت لخدي الف ‹ هجو نم عيب هنكل

 ول یتح «دمحسمو ةفينح يبآ لوق ىلع هيلع هيف متح داهشإلاف « هدریل هذخأی هنآ دهشی نأ هذخآ
 راصف « هسفنل هذخأ هنأ ةرامأ داهشإلا كرت نأل . امهدنع هل لعج ال ذخألا تقو دهشي مل نم هدر

 ةبهب وأ ذخآلا نم هارتشا اذإ امك

 . اًضباق رصي مل قاتعإلا ناكف هربد ول هنأ ىلإ قاتعإلاب

 سيلف ريبدتلا امأو « قاتعإلاب اًسضباق هب ريصيف ةيلاملل فالتإ قاتعإلا نأ امهنيب قرفلاو

 اذإ اذكو « ىرتشملا دبعلا يف امك ) :م هدي ىلإ لصي نأ الإ اًضباق ىلوملا هب ريصي الف «لاملا فالتإب

 نمشلاب وهو :ش (هل لدبلا ةمالسل دارلا نم ) :م قبآلا دبعلا عاب اذإ اًضباق ريصي اذكو يأ :ش (هعاب

 . لعجلا هيلع بجيف نيعلا ةمالسل

 يف هنأل : هلوق ىلع دري ردقم لاؤس نع باوج اذه :ش ( عيبلا مكح هل ناک نإو درلاو ) :م
 « يرتشملا ىنعم يف كلاملا ناك عئابلا ىنعم يف دارلا ناك ال لاقي نأ وهو ٠ كلاملا نم عئابلا ىنعم
 . ضبقلا لبق ىرتشملا عيب نع يهنلا دورول ضبقلا لبق دارلا نم هعيب زوجي نأ يغبني اذه ىلعف

 :م هلوق ینعم وهو ‹ هجو لک نم سیل نکل عیبلا مکح هل ناک نإو دارلاو : هلوقب باجأف

 ىلع لئازب سيل ةبقرلا كلم نأل اذهو « هيلإ فرصتلا كلم ةداعإ نع :ش ( هجو نم عيب هنكل)

 ‹ ضبقلا لبق عيبلا زاوج عانتماو « لماكلا لوانتي قلطملاو « اًملطم درو يهنلا نأل عيبلا يأ :ش
 ىلع زئاج ضبقلا لبق راقعلا عيب نإف ‹ ةلاحم ال همزاول نم سيل يآ « عيبلا صئاصحخ نم سيلو

 هللا امهمحر - فسوي يبأو ةفينح يبأ لوق

 :م قبلا ذخأ اذإ يأ :ش ( هذخا اذإ يغبنيو ) :م : - هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 داهشإلاف ) :م : فنصملا لاقو ¢ «هرصتخما يف يرودقلا مالك اذه :ش ( هدريل هذخأي هنأ دهشي نآ)

 يبأ لوق ىلع ) :م ذخآلا ىلع يأ :ش ( هيلع ) :م قبلا يف يأ :ش ( هيف ) :م بجاو يأ :ش ( متح

 . (امهدنع هل لعج ال ذخألا تقو دهشي مل نم هدر ول ىتح دمحمو ةفينح

 كرت نأل ) :م ةطقللا يف رم دقو « طرشب داهشإلا سيل ةثالثلا ةمئألاو فسوي يبأ دنعو :ش
 اذإ :ش (ذخآلا نم هارتشا اذإ امك راصف هسفنل هذخأ هنأ ) :م ةمالع يأ ةزمهلا حتفب :ش ( ةرامأ داهشإلا

 هبحاص ىلع هارتشا اغإ هنأ هارتشا نيح دهشي مل اذإ الإ هسفنل هذخأ هنأل هل لعج ال هالوم ىلع هدر

 « ءارشلا نودب ذخّلا ناكف ‹ اكلم دعي ال ءارشلا اذه نأل لعجل ا هلف « ءارشب الإ هيلع ردقي ال هنأل

 نإ هتبه لبق يأ :ش ( ةبهب وأ ) :ماذه اذكف « قحتسا دهشأ نإو « لعجلا قحتسي ال دهشي مل نإو
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 هل نوکیف هدریل هارتشا هنأ دهشأ اذ الإ هسفنل هدر هنأل ؛ هل لعج ال هالوم ىلع هدرف هرو وأ

 ء درلاب هتيلام ايحأ هنأل نهترملا ىلع لعجل اف انهر قبآلا ناك نإف ‹ نمثلا ءادأ يف عربتم وهو «لعجلا
 هدعبو نهارلا ةايح يف درلاو هيلع نوكيف ‹ ةيلاملا ءايحإ ةلباقمب لعجلاو اهنم ءافيتسالا ذإ هقح يهو

 رثكأ تناك نإف « هنم لقأ وأ نيدلا لشم هتميق تناك اذإ اذهو توملاب لطبيال نهرلا نأل « ءاوس

 ء ءاودلا نمشك راصف ‹ نومضملا ردقلاب هقح نأل ؛ نهارلا ىلع يقابلاو ؛ هيلع نيدلا ردقبف

 ناك نإو . ءادفلاب ةيانجلا نع هصيلختو

 ( هالوم ىلع هدرف هثرو وأ ) :م هالوم ىلع هل بوه وملا درف لجرل ذخآلا هبهو هتروص « ذخآلا هبهو

 : اهلك روصلا هذه يفف هالوم نع ثراولا هدرف ذخآلا نم قبلا ثرو وأ يأ :ش

 ةيصولا ةلأسم ‹ هسفنل هذخأ لب هدريل هذخأي مل هنأل :ش ( هسفنل هدر هنال هل لعج ال ) :م

 الف هالوم ىلع هدرف رخآ لجر هنم هارتشاف لجر هذخأف قبآ دبع ؛طوسبملا» يفو « مكاحجلا اهرکذ

 هدر نوكيف هجولااذه ىلع ذخألاب هنمض هنأل هثرو وأ ىصوأ وأ هل بهو ولاذكو « هل لعج

 . نامضلا طاقسإل

 نوكيف) :م ءارشب الإ هدر ىلع ردقي ال هنأل ‹ هالوم ىلع :ش ( هدریل هارتشا هنأ دهشآ اذإ الإ ) :م

 ريغب هيلع قفنأ ول امك رثك وأ لق هديس ىلع عجري ال ينعي :ش ( نمثلا ءادأ يف عربتم وهو لعجلا هل
 ء درلاب هتيلام ايحأ هنال نهترملا ىلع لعحجلاف ) :م هذخآ « هدرف :ش ( اًتهر قبآلا ناك نإف ) :م يضاقلا رمأ

 نم هقح ءافيتسالا نأل يأ :ش ( اهنم ءافيتسالا ذإ ) :م نهترملا قح دبعلا ةيلام يأ :ش ( هقح يهو

 . نهترملا ىلع لعجلا نوكيف يأ :ش ( هيلع نوكيف ةيلالا ءايحإ ةلباقمب لعجلاو ) :م دبعلا ةيلام

 مث سيلو « دلولا مأ در اذإ همزلي هنأل رظن هيف ةيلاملا ءايحإ ةلباقب لعجلاو : لمكألا لاقو

 هنأل اهبسك رابتعاب ةيلام اهلو « ةبقرلا رابتعاب اهيف ةيلام ال هنأب بجاو ةفينح ىبأ دنع ةيلاملا ءايحإ
 . هدرب كلذ دارلا ايحأ دقو اهبسكب قحأ

 هلبقو هتوم دعب درلا ناكف :ش ( توم اب لطبي ال نهرلا نأل ءاوس هدعبو نهارلا ةايح يف درلاو ) :م
 لثم) :م قبآلا ةميق يأ :ش ( هتميق تناك اذإ ) :م نهارلا ىلع لعجلا نوك يأ :ش ( اذهو ) :م ءاوس

 :م نهترملا ىلع نيدلا ةصح ردقيف يأ :ش ( هيلع نيدلا ردقبف رثكأ تناك نإف « هنم لقأ وأ نيدلا

 هيلع بجيف ريغ ال :ش ( نومضلما ردقلاب ) :م نهرلا قح يأ :ش ( هقح نال نهارلا ىلع يقابلاو)

 ىلع يقابلاو هنيد ردقب نهترملا ىلع كلذ بجي ثيح :ش ( ءاودلا نمشك راصف ) :م هردقب لعحلا

 . نهارلا

 بجي ءاقبلا نإف :ش ( ءادفلاب ةيانجلا نع ) :م نوهرملا دبعلا صيلخت يأ :ش ( هصيلختو ) :م

 قبلا دبعلا يأ :ش ( ناك نإو ) :م لعجلا كلذكف « نهارلا ىلع هتصحو هنيد ردقب نهترملا ىلع
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 ةنؤم هنأل ؛ ءامرغلل يقابلاو « لعجلاب ئدب عيب نإو نيدلا ءاضق راتخا نإ ىلوملا ىلعف ًانويدم
 راتخا نإ ىلوملا ىلعف ايناج ناك نإو « هل رقتسي نم ىلع بجيف فوقوملاك هيف كلملاو كلما

 ىلعف ًابوهوم ناك نإو ‹ مهيلإ اهدوعل عفدلا راتخا نإ ءايلوألا ىلعو « هيلإ ةعفنملا دوعل ءادغفلا
 درلا دعب هتبه يف بهاولا عجر نإو « هل بوهوملا

 لجأل :ش ( نيدلا ءاضق راتخا نإ ) :م ىلوملا ىلع لعجلاف يأ :ش ( ىلوملا ىلعف اًتويدم ) :م اًتوذأم
 . هكلم ىلع دبعلا ءافتنا

 :م الوأ لعجلا نم يفوتسي ينعي :ش ( لعجلاب ئدب ) :م نيدلاب دبعلا يأ :ش ( عيب نإو ) :م

 يأ :ش ( هيف كلملاو كلملا ةنؤم ) :م لعجلا نأل يأ :ش ( هنأل ءامرغلل ) :م نمثلا نم :ش ( يقابلاو)
 ءاضق راتخا ىتم ىلوملا ىلع دسي نأ نيب :ش ( فوقوملاك ) :م نيدلا قوقحل دبعلا يف ىلوملا كلم

 . عيبلا راتخا ىتم ءامرغلل ريصي نأ نيبو ‹ نيدلا

 راتخا نإف ‹ كلملا هل رقتسي نم ىلع لعجلا بجيف يأ :ش ( هل رقتسي نم ىلع بجيف ) :م
 ءامرغلل هيف كلما رقتسملا دبعلا عيب نإو « هيلع لعجلا بجيف هل كلملا رقتسا نيدلا ءاضق ىلوملا

 . مهيلع لعجلا بجيف
 ىلع لعجلاف يأ :ش ( ىلوملا ىلعف ) :م أطخأ نأب :ش ( ايناج ) :م قبآلا يأ :ش ( ناك نِإو ) :م

 يأ :ش ( ءايلوألا ىلعو ) :م ىلوملا ىلإ درلا ةعفنم يأ :ش ( هيلإ ةعفنملا دوعل ءادفلا راتخا نإ ) :م ىلوملا
 ( مهيلإ اهدوعل ) :م دبعلا عفد يأ :ش ( عفدلا ) :م ىلوملا يأ :ش ( راتخا نإ ) :م ءايلوألا ىلع لعجلاو
 قبآلا دبعلا ناك نإو يأ :نش ( اًبوهوم ناك نإو ) :م مهل تملس درلا ةعفنم نأل ءايلوألا ىلإ يأ :ش

 . هل بوهوملا ىلع لعجلاف يأ :ش ( هل بوهوملا ىلعف ) :م ابوهوم
 در دعب يأ :ش ( درلا دعب ) :م هلبق امل لصولل نإ ةملك :ش ( هتبه يف بهاولا عجر نإو ) :م

 ىلعف هلوق ىلعو كلما هل رقتسي نم بجيف هلوق ىلع درت ةهبش عفدل ةلصاولا نأ ركذ اغنإو ٠ قبآلا
 نيذهل بهاولا ىلع لعجلا بجي نأ يغبنياذه ىلعف « هيلإ ةعفنملادوعل ءادفلا راتخا نإ ىلوملا
 . نيينعملا

 بوهوملا كرتب لب ) :م قبلا درب يأ :ش ( درلاب تلصح ام بهاولل ةعفنملا نأل ) :م هلوقب باجأف
 هتبه يف عوجرلا نم بهاولا عني يذلا فرصتلا نم امهريغو عيبلاو ةبهلا نم :ش ( فرصتلا هل

 . توملا يف امك بهاولا عوجرب هيلع لعجلا لطبي ملف دبعلا توجب هلاوزك عوجرلاب كلملا لاوزو

 كرت نكل « معن انلق هيف هل بوهوملا يف فرصتلا كرتو درلاب بهاولل تلصح ةعفنملا : ليق نإف
 فاضي كلملا عم ةبارقلا يف امك هيلإ مكحلا فاضيف « ادوجو امهرخآ فرصتلا هل بوهوملا
 قبآلا در دعب يأ :ش ( درلا دعب ) :م قبلا يف يأ :ش ( هيف ) :م اذه اذك ادوجو امهرخآ ىلإ فرصتلا
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 يبصلل ناك نإو « درلا دعب هيف فرصتلا هل بوهوملا كرتب لب درلاب تلصح ام بهاولل ةعفنملا نأل

 . هيف درلا یلوتي يذلا وه هنأل هل لعج الف هیصو هدر ناو « هکلم ةنؤم هنأل هلام يف بجي لعمل اف

 نأل يأ :ش ( هنأل هلام يف بجي لعجلاف يبصلل ) :م قبلا دبعلا يأ :ش ( ناك نإو ) :م هقابإ نم

 . يبصلا كلم يأ :ش ( هكلم ةنؤم ):م لعجلا

 يذلا وه هنأل هل لعج الف ) :م يبصلا يصو يأ :ش ( هيصو ) :م قبلا يأ :ش ( هدر نإو ) :م

 ىلع هيف درلا ققحتي اعرشو « ةداع ميتيلا قبل بلاطلا وه ذإ قبلا يف يأ :ش ( هيف درلا ىلوتي

 ‹ ةداع بلاطلا وه هنأل هل لعج ال لجرلا هدريف هلوعي لجر رجح يف ميتيلا ناك ول اذكو «هسفن

 عاطق يدي نم لاملاو ‹ قبآلا در يف مهل لعج ال ريفظلا وأ ةنحشلا وأ ناطلسلل لعج ال اذكو

 . مهيلع لعفلا بوجول قيرطلا

 ‹ لجر ذخآلا نم هبصغف اًقبآ لجر ذخأ ول «طيحملا»يفو . «ةريخذلا»و «طوسبملا» يف اذك

 هديس نم لعجلا ذخأي رفس ةريسم نم ذخأ هنأ ةنيب ماقأو رخآلل ءاج مث هلعج ذحأو هالوم ىلإ ءاجو

 لخد املف رفس ةريسم نم قبآلاب لجر ءاج ولو« هيلإ عقو اب بصاغلا ىلع ديسلا عجريو اًيناث
 نم جرخ ولو « امهنم دحاول لعج الف هدیس ىلإ هب ءاجو رخآ هدجوف ذخآلا نم بره هدیس رصم
 . يناثلل لعجلاف رفس ةدم رخاألا هب ءاجو برهلا دعب رصملا

 لعج هل ناك لجر امهدرف اعضرم يبص اهلو ةمألا تقبأ اذإ «يفاكلا» يف مكاحلا ركذو

 : لاقو «لماشلا» يف للعو « اًمهرد نونامث لعج هلف ملحلا براق دق اًمالغ اهنبا ناك نإف « دحاو

 . اًقبآ رقي مل هاري مل نم نأل
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 دوقفملا باتک

 هلام ظفحي نم يضاقلا بصن تيم مأ وه يحأ ملعي الو عضوم هل فرعي ملف لجرلا باغ اذإ

 هذهب دوقفملاو ‹ هسفنل رظنلا نع زجاع لكل ارظان بصن يضاقلا نأل ؛ هقح يفوتسيو هيلع موقيو

 يفوتسيل : هلوقو < هل رظن هيلع مئاقلاو هلال ظفاحلا بصن يفو « نونجملاو يبصلاكراصو « ةفصلا

 ‹ ظفحلا باب نم هنأل هئامرغ نم ميرغ هب رقأ يذلا نيدلاو ءهتالغ ضبشقي هنأ ءافخإل هقح

 ‹ هقوقح يف ليصأ هنال هدقعب بجو نيد يف مصاخیو

 دق هلبق يذلا بابلاب بابلا اذه ةبسانم هجوو « دوقفملا ماكحأ نايب يف باتك اذه يأ :ش

 نم وهو «بئاغ يأ دوقفم وهف اًتادقفو ادوقفو ادقف ينع باغ يأ ءيشلا تدقف لاقي « هانركذ
 دقو دوقفملا يف دوجوم نيينعملا الكو هتبلط يأ هتدقفو ء هتللض يأ ءيشلا تدقف لاقي . دادضألا

 يف هلهأو هتام الو هتایح الو هعضوم دری مل بئاغ رحل مسا وهذ « هبلط يف وهو هلهأ نع لض

 رتساو هربخ عطقنا دقو « هبلط يف هلهأو رسأ وأ هدلب نع بئاغ يح وه «طوسبملا» يفو . هبلط

 . دانتلا موي ىلإ ءاقللا رخأتي ابرو دارملا ىلإ نولصي دق دحلا يف هرقتسم يفف هرثآ مهيلع

 فرعي ملف لجرلا باغ اذإ ) :م هلوق وهو يعرشلا همارم رفني ام باتكلا يف فنصملا ركذ يفو

 هلام ظفح ىلع يأ :ش ( هيلع موقيو هلام ظفحي نم يضاقلا بصن تيم مأ وه يحأ ملعي الو عضوم هل

 يأ :ش ( ةفصلا هذهب دوقغملاو « هسفنل رظنلا نع زجاع لكل ارظان بصن يضاقلا نأل هقح يفوتسيو ) :م
 يبصلاك ) :م دوقفملا يأ :ش ( راصو ) :م هرخآ ىلإ لجرلا باغ اذإ هلوق يهو ةروكذملا ةفصلا

 يفو يأ :ش ( هلال ظفاحلا بصن يفو ) :م امهرمأ يف رظني نم ىلإ ناجاتحي ثيح :ش ( نونجلاو

 يأ :ش ( هل رظن ) :م دوقفملا لام ىلع يأ :ش ( هيلع مئاقلاو ) :م دوصقملا ظفاحلا يضاقلا بصن

 . هربخ هلو ًادتبم هنأ ىلع رظن عافتراو دوقفملل

 هظفل نماذهو :ش ( هقح يفوتسيل ) :م : - هللا همحر - يرودقلا لوق يأ :ش ( هلوقو ) :م

 اذه ناك الو « دوقفملا قح هيلع مايقلاو « هلام ظفحل هل بصن يذلا ىفوتسي يأ «هرصتخم » يف

 . هقح ةلمج نم اهنأل :ش ( هتالغ ضبقي هنأ ءافخإل ) :م هلوقب فنصملا هحضوأ هحاضيإ ىلإ اجاتحم

 ءامرغ نم يأ :ش ( هئامرغ نم ميرغ هب رقأ يذلا ) :م نيدلا ضبقيو يأ :ش ( نيدلاو ) :م

 ‹ ظفحلا باب نم ) :م روكذملا نيدلا هئامرغ نم دحاو لك ضبق نأل يأ :ش ( هنأل ) :م دوقفملا

 . هل يذلا دقعب يأ :ش (هدقعب بجو نيد يف ) :م هل بصن يذلا يأ :ش ( مصاخيو

 يذلا دقعلا قوقح يف يأ :ش ( هقوقح يف ليصأ ) :م هل بصن يذلا نأل يأ :ش ( هنال ) :م
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 هنأل ‹ لجر دي يف ضورع وأ راقع يف هل بيصن يف الو . دوقفملا هالوت يذلا يف مصاخي الو

 الب ةموصحخلا كلم ال هنأو يضاقلا ةهج نم ضبقلاب ليكو وه امنإ هنع بئان الو كلامب سيل

 نمضتي كلذك ناك اذإو ءنيدلا يف كلاملا ةهج نم ضبقلاب ليكولا يف فالحل ا اغإو . فالخ

 ام مث « هيف دهتجم هنأل « هب ىضقو يضاقلا هآر اذإ الإ زوجي ال هنأو « بئاغلا ىلع ءاضق هب مكحلا

 هل رظنیف هتروص ظفح هيلع رذعت هنأل يضاقلا هعيبي داسفلا هيلع فاخی ناک

 ىلع ءاضق هنآو « دوقفملل رظنلا باب نم سيل هنأل هيلع ةنيبلا لبقي ال نأ هتدئافو « دوقفملا هالوت

 . هل بصن يف الو بئاغلا

 يف) :م اتئاك دوقفملل بيصن يف :ش ( هل بيصن يف الو دوقفملا هالوت يذلا يف مصاخي الو ) :م

 يأ :ش ( هنع بئان الو كلامي سيل ) :م بصن يذلا نأل يأ :ش ( هنأل لجر دي يف ضورع وأ راقع

 فالخلا انو « فالخ الب ةموصخلا كلي ال هنأو « يضاقلا ةهج نم ضبقلاب ليكو وه اغنإ ) :م دوقفملا نع

 كليو كلاملا ةهج نم نيدلا ضبقي ليكولا ينعي :ش ( نيدلا يف كلاما ةهج نم ضبقلاب ليك ولا يف

 . امهل اًقالخ ةفينح يبأ دنع ةموصخلا

 :م ةموصخلا كلي ال يضاقلا ةهج نم ضبقلاب ليكو لا ناك اذإو يأ :ش ( كلذك ناك اذإو ) :م

 نأو يأ :ش ( هنأو بئاغلا ىلع ءاضق ) :م كلذ توبثب يضاقلا مكح يأ :ش ( هب مكحلا نمضتي )

 . ةحلصم كلذ يضاقلا ىأر اذإ الإ :ش ( يضاقلا هآر اذإ الإ زوجي ال ) :م بئاغلا ىلع ضبقلا ءاضق

 « بئاغلا ىلع مكحلا يف يأ :ش ( هيف دهتجم هنأل ) :م كلذ زاج هآر اب يأ :ش ( هب ىضقو ) :م

 . دعب هيف ادهتجم ًالضف ىقال اذإ ءاضقلا نأل زوجي يعفاشلا دنعو

 يضقي له يضاقلا نأ ىلع ءانب اذه - هللا همحر -يسخرسلا مامإلا ركذ «ةصالخلا» يفو

 ىلع ىضقو لعف ول امآ « ةفورعم يهو ال اندنعف « بئاخلا ىلع ًاليكو بصني لهو بئاغلا ىلع
 نأ يغبنيف ءاضقلا سفن دهتجلا ليق نإف « تادايزلا يف ركذ اذكهو . عامجإلاب زاج دقف بئاغلا

 . رخآ ضاق ءاضمإ ىلع فقوتي

 ءاضقلل رضاح مصخ ريغ نم ةجح نوكت له ةنيبلا نأ وهو ءاضقلا ببس دهتجملا لب ال : انلق

 لاق مث فذقلا يف دودحملا ةداهشب ىضق ول امك فذقب اهب ىضقو ةجح يضاقلا اهآر اذإف « ال مأ

 . اذه ىلع «ىوتفلا»و «ةصالخلا» يف

 فقوتيف هيف فلتخم ءاضقلا سفن نأ نيدلا ريهظ ىواتف نع هلوصف يف يتشبورتسألا لقنو

 ( داسفلا هيلع فاخي ناك ام مث ) :م فذقلا يف ادودحم يضاقلا ناك ول امك رخآ ضاق ءاضمإ ىلع

 ( هتروص ظفح) :م يضاقلا ىلع يأ :ش ( هيلع رذعت هنأل يضاقلا هعيبي ) :م اهوحنو رامثلا لثم :ش

 يأ :ش ( هل رظنیف) :م رذعتم امهیلك هلام ظفحو هتروص ظفح نأ دارأ هاسنی ام وهو هانعمو :ش
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 ىلع هل ةيالو ال هنأل ؛ اهريغ يف الو هتقفن يف داسفلا هيلع فاخي ال ام عيبي الو .ىنعملا ظفحب

 هتجوز ىلع قفنيو : لاق . نكمم وهو ةروصلا ظفح كرت هل غوسي الف . هلام ظفح يف الإ بئاغلا

 نأ لصألاو « دالولا ةبارق عيمج معي لب دالوألا ىلع ًاروصقم مكحلا اذه سيلو « هلام نم هدالوأو

 نأل ‹ هتبيغ دنع هلام نم هيلع قفني یضاقلا ءاضق ريغب هترضح لاح هلام يف ةقفنلا قحتسي نم لك

 هلام نم هيلع قفني ال ءاضقلاب الإ هترضح يف اهقحتسي ال نم لكو « ةناعإ نوكي ذئنيح ءاضقلا

 كرت نم ىلوأ هجو نم ظفحلاو نمثلا ظفحب ىقبت يهو ةيلاملا وهو :ش ( ىنعملا ظفحب ) :م دوقفملل

 . هجو لك نم ظفحلا

 ‹ هتقفن لجأل يأ :ش ( هتقفن يف داسفلا هيلع فاخي ال ام ) :م يضاقلا يأ :ش ( عيبي الو ) :م

 «داسفلا هيلع فاخي ال امو ةقفنلا ريغ يف الو يأ :ش ( اهريغ يف الو ) :م عيبي الو هلوقب قلعتي وهو

 :م يضاقلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م هطوسبم يف هداز رهاوخ حرص هبو « اراقع وأ ًالوقنم ناک ءاوسو

 ‹ةروصلا ظفح كرت ) :م هل زوجي الف يأ :ش ( هل غوسي الف هلام ظفح يف الإ بئاغلا ىلع هل ةيالو ال)

 يأ :ش (لاق ) :مهعيبي نأ هل همدع دنع نأل ناكمإلاب ديق لاحلل هيف واولا :ش ( نكمم وهو

 :ش ( هلام نم هدالوأو ) :م . دوقفملا هجوز يأ :ش ( هتجوز ىلع قفنيو ) :م - هللا همحر -يرودقلا
 ىلع اروصقم مكحلااذه سيلو ) :م - هللا همحر - يرودقلا ظفل اذه يأ « دوقفملا لام نم يأ

 دالوألاو اولع نإو دادجألاو ءابآلاك :ش ( دالولا ةبارق عيمج ) :م مكحلا يأ :ش ( معي لب دالوألا

 . نولع نإو تادجلاو اولفس نإو

 قحتسي نم لك نأ ):م بابلا اذه ماكحأ هيلع ىنبي يذلا بابلا اذه يف يأ :ش ( لصألاو ) :م
 دالوألاو نيوبألاك :ش ( يضاقلا ءاضق ريغب هترضح لاح ) :م دوقفملا لام يأ :ش ( هلام يف ةقفنلا
 ( قفني ) :م « رابكلا روكذلا ىنمزلاو « ءاسنلا نم رابكلا دالوألاو « اًئانإ وأ اوناك اروكذ راغصلا
 . يضاقلا يأ :ش

 يأ :ش ( ذئنيح ءاضقلا نأل « هتبيغ دنع هلام نم ) :م ةقفنلا قحتسي نم ىلع يأ :ش ( هيلع ) :م
 اونكمت ولاذهلو « ذخألا نم قحتسملل اتيكمت يأ :ش ( ةناعإ نوكي ) :م مهيلع يضاقلا قافنإ نح
 يضاقلل نألو ءءاضقلا لبق تباث موزللا ذإ اًمازلإ كلذ ىلع يضاقلا مهنيعيف ذخألا مهل كلذ نم

 نم نيدلا هيطعي هنإف نيدلا بوجوب ملع ول امك هتبيغ لاح هقح ءافيإ ىلع قحلا بحاص نيعي نإ
 . بئاغلا لام

 الإ ) :م دوقفملا ةرضح يف يأ :ش ( هترضح يف ) :م ةقفنلا يأ :ش ( اهقحتسي ال نم لكو ) :م
 قفني ال يأ :ش ( هلام نم هيلع قفني ال ):م ةلاخلاو لاخلاو تخألاو خألا يف امك :ش (ءاضقلاب



 دالوألا لوألا نمف ‹ عنتمم بئاغلا ىلع ءاضمقلاو ‹ ءاضمقلاب بج ذئنيح ةقفنلا نأل ؛ هنبيغ يف

 .ةلاخلاو لاخلاو تخألاو خألا يناثلا نمو «رابكلا روكذلا نم ىنمزلاو رابكلا نم ثانإلاو راغصلا

 يف كلذ نکي ي مل اذإف « سوبلملاو موعطملا يف مهقح نأل ريناندلاو مهاردلا هدارم هلام نم :هلوقو

 ربتلاو نادقنلا يهو ةميقلاب ءاضقلا ىلإ جاتحي هلام

 (عنتم بئاغلا ىلع ءاضقلا و « ءاضقلاب بجت ذئنيح ةقفنلا نأل هتبيغ يف ) :م دوقفملا لام نم هيلع يضاقلا

 . يعفاشلل اًفالخ :ش

 ثانإلاو راغصلا دالوألا ) :م يضاقلا ءاضق ريغب ةقفنلا قحتسي نمف ىأ :ش ( لوألا نمف ) :م

 م يضاقلا ءاضق ريغب ةقفنلا قحتسي ي ال نمو يأ :ش ( يناثلا نمو رابكلا روكذلا نم ىنمزلاو رابكلا نم

 . ةمعلاو معلاو :ش ( ةلاخلاو لاخلاو تخألاو خألا )

 ءاضقلاب الإ بجت الف « اهيف دهتجم يهو مرحملا محرلا يذ ةقفن اهنأل يناثلا نم اذه ناك اغنإو

 . ءاضقلا نودب ذخألا مهل نكي ملاذهلو « ءاضرلاو

 ءاضق الب ةقفنلا نولوألا قحتسا ثيحو مراحملا رئاس نم مهريغو دالوألا ةبارق نيب فرعلاو

 ‹ مهريغ قح نم نيدلا لثم ةقفنلا يف دالوألا ةيالو قح نإف ءاضقلاب الإ نورخآلا قحتسي ملو

 . دالولاب ال ةمرحملا ةبارقلاب مهريغو دالولابو حاكنلل ةمرحملا ةبارقلاب ةقفنلا نوقحتسي هنأل

 تاوخألاو ةوخألا ةبارق فالخب ءاضق الب ةقفنلا قاقحتسا تبث ةيزم لضف مهل رهظ املف

 . ةمعلاو

 تناك نإو « ةقفنلا قحتستاذهلو « دالولا ةبارق نم اًضيأ دكآ ةقفنلا ىف اهقحف ةجوزلا امأو

 مع ينب وأ عاضرلا نم ةوخإ اوناكو « ةأرما مهيف الو ةنامز مهل سيل ارابك ةثرولا ناك نإو « ةينغ

 . دوقفملا ةرضح لاح ةقفنلا نوقحتسي ال مهنأل دوقفملا لام نم يضاقلا مهيلع قفني مل

 زاوجج نسحف ليفكب مهنم قثوتسا نإو : «هطوسبم يف هداز رهاوخ لاقو « هتبیغ لاح اذکو

 هنأ تبثأو دوقغملا رضح اذإ ىتح ًاليفك مهنم ذخأيف ةرمو « دوقفملا نم ةدملا هذه ةقفن اوذخأ مهنأ

 . مهنمض ءاش نإو ليفكلا نم ذخأ مهيلع ردقي مل نإو ةرم ةدملا هذه ةقفن مهيلإ عفد

 قفنيو هلوق يف ينعي :ش ( هلام نم ) :م : - هللا همحر - يرودقلا لوقو يأ :ش ( هلوقو ) :م

 ء ريناندلاو مهاردلا ) :م - هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( هدارم ) :م هلام نم هدالوأو هتجوز ىلع

 اذإف ) :م اهريغ يف ال :ش ( سوبلملاو موعطملا يف ) :م ةجوزلاو دالولا ةبارق قح يأ :ش ( مهقح نأل

 ةميقلا يأ :ش ( يهو ةميقلاب ءاضقلا ىلإ جاتحب هلام يف ) :م سوبلملاو موعطملا يأ :ش ( كلذ نكي مل

 ريغ ناك ام وهو :ش ( ربتلاو ) :م مهقح سنج نم تناكف ريناندلاو مهاردلا امهو :ش (نادقنلا) :م
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 تناك نإف ‹ يضاقلا دي يف تناك اذإ اذهو ‹« بورضملاك ةميق حلصي هنأل مكحلا اذه يف امهتلزنمب

 حاكنلاو نيدلاو ةعيدولاب نيرقم نويدملاو عدوملا ناك اذإ امهنم مهيلع قفني انيد وأ ةعيدو

 . حبحصلا وه اذه ءرهاظب سيل اب رارقإلا طرتشي ًارهاظ امهدحأ ناك

 اذه يف) :م نيدقنلا ةلزنب يأ :ش (امهتلزنمب) :م «برخغملا» يف هلاق امك بهذلاو ةضفلا نم بورضم

 ريناندلاو مهاردلاك يأ :ش ( بورضملاك ةميق حلصي هنأل ) :م ةميقلاب ءاضقلا يف يأ :ش ( مكحلا

 . كلذ يف هتناعإ يضاقللو « مهقح سنج ذخأ مهلف

 اذإ ) :م ريناندلاو مهاردلا نم مهيلع يضاقلا قافنإ نم هانركذ يذلا اذه يأ :ش ( اذهو ) :م

 مهيلع ) :م يضاقلا يأ :ش ( قفني اًنيد وأ ) :م لجر دنع :ش ( ةعيدو تناك نإف « يضاقلا دي يف تناك

 ةعيدولاب نيرقم نويدملاو ) :م لادلا حتفب :ش ( عدوملا ناك اذإ ) :م نيدلاو ةعيدولا نم يأ :ش (امهنم

 :م ةقفنلا هيلع قحتسي نم نيبو هنيب :ش ( بسنلاو ) :م هجو نود دوقفملا نيب :ش ( حاكنلاو نيدلاو

 نيدلا يأ :ش ( يضاقلا دنع نيرهاظ انوكي ملاذإ ) :م وه امنإ رارقإلا ىلإ جايتحالا يأ :ش ( اذهو)

 « كلذك بسنلاو حاكنلاو « ادحاو اًميش ةعيدولاو نيدلا لعج بسنلا دعبو حاكنلاو ةعيدولاو

 حاكنلاو نيدلاو ةعيدولا يأ :ش ( نيرهاظ اناك نإف ) :م دعب هلوق ليلدب هيبنتلا ظفلب امهركذ كلذكف

 . نويدملا وأ عدوملا رارقإ يأ :ش ( رارقإلا ىلإ ةجاح الف ) :م يضاقلا دنع نيرهاظ بسنلاو

 هانركذ دقو نيدلاو ةعيدولا امهدحأ نيذللا نيئيشلا دحأ يأ :ش ( ؟رهاظ امهدحأ ناك نإو ) :م

 دنع رهاظلا ناك وأ يأ ٠ بسكلاو حاكنلا وأ هلوق وه نيئيشلا نم رخآلاو اًدحاو امهلعج هنأ

 ةرهاظ ةيجوزلا نكت مل نإ اهلثم :ش ( رهاظب سيل امب رارقإلا طرتشي ) :م بسكلاو حاكنلا يضاقلا

 نبا اذه لوقي وأ دوقغملا نالف ةجوز هذه : لوقي نأك « نويدملاو عدوملا رارقإ طرتشي يضاقلا دنع

 . دوقفملا نالف

 نالف ةعيدو هذه لاملا هدي يف نم لوقي يضاقلا دنع ارهاظ ةعيدولا وأ نيدلا نكي ملاذإ اذكو

 يف ينعي باتكلا يف ركذي ملو :«هطوسبم» يف هداز رهاوخ لاقو « دوقفملا نالف نيد وأ دوقفملا

 يف ركذو : لاق مث نيدلا نم وأ ةعيدولا نم ًالوأ قفني ةعيدوو ايد دوقفملل ناك اذإ هنآ طوسبملا»

 امر نيدلا نم ًالوأ قفنأ اذإ هنأل اذه ىف بئاغلل رظنلا نأل ألوأ ةعيدولا نم قفني :«ريبكلا ريسلا»

 ۰ . قافنإلا ةدم يف عدوملا دي يف ةعيدولا كلهت

 (حيحصلا وه اذه ) :م ىوني ال نيدلاو « ةعيدولا دجي الو نيدلا الإ ىقلي ال بئاغلا رضح اذإف
 هجو وهو حيحصلا وه « دالولا ةبارقو ةجوزلا ىلع نيدلاو ةعيدولا نم قافنإلا يأ :ش

 بئاغلا ىلع ءاضق هنأل رفز لوق وهو سايقلا هجو نع حيحصلا وه هلوقب زرتحاو « ناسحتسالا
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 ىدأ ام هنأل نويدملا أربي الو عدوملا نمضي يضاقلا رمأريغب نيدلا هيلع نم وأ هسفنب عدوملا عفد نإف

 نإو . هنع بئان يضاقلا نأل ٠ يضاقلا رمأب عفد اذإ ام فالخب ءهبئان ىلإ الو قحلا بحاص ىلإ

 نم دحأ بصتني مل « بسنلاو ةيجوزلا نيدحاج اناك وأ ًالصأ نيدحاج نويدملاو عدوملا ناك

 ةقفنلا وهو « هقح توبثل ابي نيعتي مل بئاغلل هيعدي ام نأل كلذ يف امصخ ةقفنلا يقحنسم
 لاقو « هتأرما نيبو هنیب قرفی الو : لاق . دوقفملل رخآ لام يف بجت لاما اذه يف بجت امك اهنآل
 ؛تءاش نم جوزنت مث ةافولا ةدع دتعتو هنأرما نيبو هنيب يضاقلا قرفي نينس عبرأ ىضم اذإ : كلام

 ةنيدملاب نجلا هاوهتسا يذلا يف ىضق اذكه -هنع هللا يضر- رمع نأل

 . زوجي الف

 نأ يضاقلل ناكف « مهقح سنج وهو دوقفملا لام نيدلاو ةعيدولا نأ : ناسحتسالا هجو

 . هتيب يف وأ هدي يف يذلا لاملا نم قفني امك كلذ نم مهيلع قفني
 هيلع نم ىطعأ وأ يأ :ش ( نيدلا هيلع نم وأ هسفنب ) :م لادلا حتفب :ش ( عدوملا عفد نإف ) :م

 هبئان ىلإ الو قحلا بحاص ىلإ ىدأ ام هنأل نويدملا أربي الو عدوملا نمضي يضاقلا رمأ ريغب ) :م نيدلا

 . دوقفملا نع يأ :ش ( هنع بئان يضاقلا نأل ؛ يضاقلا رمأب عفد اذإ ام فالخب

 ةعيدولاب ال ناربتعي الو ةيمكلاب نيركنم ينعي :ش ( ًالصأ نيدحاج نويدملاو عدوملا ناك نإو ) :م

 يقحتسم نم دحأ بصتني مل بسنلاو ةيجوزلا نيدحاج اناك وأ ) :م بسنلاو حاكنلاب الو نيدلاب الو

 الواذهال دجوي ملو «كلاملا بئان وأ كلاملا نم عفد امإ ةموصخلا نأل :ش ( كلذ يف اًمصخ ةقفنلا

 . نيققحتملا نم ذخآلا يأ :ش ( هيعدي ام نأل ) :م كاذ

 نأل يأ :ش ( اهنأل « ةقفنلا وهو هقح توبثل اًببس نيعتي مل ) :مهلجأل يأ :ش ( بئاغلل ) :م

 ءاًمكح دوقفملا نع اًمصخ نكي ملف :ش ( دوقفملل رخآ لام يف بجت لام لا اذه يف بجت امك ) :م ةقفنلا
 نيدلا وه لاملااذه نأ دالوألاو ةجوزلا هيعدي ام نأ هلصاح : هللا همحر - ءالعلا يخيش لاقو

 رخآ لام يف زوجت ةعيدولاو نيدلا يف ةقفنلا زوجت امك هنأل مهتقفنل نيعتي مل بئاغلل لام ةعيدولاو

 اغنإو « ةقفنلا قحتسم ذحخآ قح توبثل الحم نيعتي مل يأ هقح توبثل اًببس نيعتي مل : هلوقو

 . لحملا يف لمعي ببسلا نأ امل « امهنيب ةبسانمل لحملا ركذ ماقم ببسلا ركذ

 اذإ :كلام لاقو « هتأرما نيبو هنيب قرفي الو ) :م - هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 يضر - رمع نأل « تءاش نم جوزتت مث ةافولا ةدع دتعتو هتأرما نيبو هنيب يضاقلا قرفي ننس عبرأ ىضم

 يف ؟هفنصم» يف ةبيش يبأ نبا هاور اذه :ش ( ةنيدملاب نجلا هاوهتسا يذلا يف ىضق اذكه - هنع هللا

۳۲ 



 ءاليإلاب ارابتعا ةدملا يضم دعب امهنيب يضاقلا قرفيف ةبيغلاب اهقح عنم هنألو « امامإ هب ىفكو
 ءنيهبشلاب المع ةنعلا نم نينسلاو ءاليإلا نم عبرألا :امهنم رادقملا ذخأ رابتعالا اذه دعبو « ةنعلاو

 .« حاكنلا» باتك

 رمع دهع ىلع نجلا هاوهتسا الجر نأ ةدعج نب ىيحي نع ورمع نع ةنييع نب نايفس انثدح

 عبرأ صبرتت نآ اهرمأف - هنع هللا يضر - رمع هتأرما تتأف « - هنع هللا يضر - باطخٰ ا نبا

 ‹ تجوزت اهتدع تضقنا اذإف « دتعت نأ اهرمأ مث « اهقلطي نأ نينس عبرأ دعب هيلو رمأ مث نينس

 . قادصلاو هتأرما نيب ريخ اهجوز ءاج نإف

 نيبو اهنيب - هنع هللا يضر - رمع ریخف هرخآ يفو ‹ «هفنصم» يف اًضيأ قازرلا دبع هاورو

 نإ :- هنع هللا يضر - رمع هل لاقف هرخآ يفو رخآ قیرط نم هاورو ‹ اهقدصأ يذلا قادصلا

 - رمع لعج مٹ « اهريغ ينجوز لب : لاق « اهريغ كانجوز تئش نإو كتأرما كيلإ انددر تئش

 . هربخي وهو « نجلا نع هلأسي - هنع هللا یضر

 هرج يأ هاوهتسا لاقي : تلق. هتمهتو نجلا هترح يأ : یکاکلا لاق ‹ نجلا هارهتسا :هلوق

 :م ةيمامإلا ثيح نم يأ :ش ( اًمامإ ) :م - هنع هللا يضر - رمعب يأ :ش ( هب ىفكو ) :م

 دعب امهنيب يضاقلا قرفيف ةبيغلاب ) :م هتأرما تح يأ :ش ( اهقح عنم ) :م دوقغملا نألو يأ :ش ( هنألو)

 اعفد ىلوملاو نينعلا نيب قرفي امك هتأرما نيبو هنيب قرفي ينعي :ش ( ةنعلاو ءاليإلاب ارابتعا ةدملا يضم

 يأ :ش ( رادقملا ) :م كلام يآ :ش ( ذخأ ) :م ةنعلاو ءاليإلاب يأ :ش ( رابتعالا اذه دعبو ) :م

 نم ) :م عبرألا ذخأ يآ :ش ( عبرألا ) :م ةنعلاو ءاليإلا نم يأ :ش ( امهنم ) :م قرفي يذلا رادقملا

 نأل :ش ( ةنعلا نم ) :م نينسلا ذخأ يأ :ش ( نينسلاو ) :م رهشأ عبرأ هرادقم نأل :ش ( ءاليإلا

 . ةنعلا هبشو ءاليإلا هبش يأ :ش ( نيهبشلاب ًالمع ) :م ةنس اهيف رادقملا

 تاوفك رفسلاب تاف عامحجملا يف اهقح نإ ثيح نم ىلوملا ةأرما هبشت دوقفملا ةأرما نأ هلصاح

 . ءاليإلا وهو هتفصب عامجلاف ىلوملا ةأرما ههبشو دوقفملا ةأرما قح

 ‹ روذعم هيف وه ببسب جوزلا ةهج نم تاف عامحلا يف اهقح نإ ثيح نم نينعلا ةأرما هبشتو

 اهانبرضف روذعم اهيف وهو جوزلا ةقفنو «عامجلا يف تاف نينحلا ةآرما قح نأ امك حابم ةنعلا نأل

 . نيهبشلاب اًرابتعا نينس عبرأ عامجلا يف اهقح ىلإ لصتم صالخلا ةدم
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 هللا يضر- يلع لوقو « نايبلا اهيتأي ىتح هتأرما اهنإ : دوقفم ا ةأرما يف -مالسلا هيلع - هلوق انلو

 ‹ قالط وأ توم نوبتي یتح ربصتلف تیلتبا ةأرما يه اهيف -هنع

 ىتح هتأرسا اهنإ دوقفملا ةأرما يف ) :م : اب يبنلا لوق يآ :ش ( -مالسلا هيلع- هلوق انلو ) :م
 ليبحرش نب دمحم انثدح بعصم نب راوس نع «هننس» يف ينطقرادلا هج رخأ اذه :ش ( نايبلا اهيتأي
 ‹ نايبلا اهيتأي ىتح هتأرما دوقفملا ةأرما » : ب هللا لوسر لاق : لاق ةبعش نب ةريغملا نع ينادمهلا

 . «ربخلا اهيتأي ىتح» : یوریو

 هاور ثيدح نع يبأ تلأس : للعلا »باتك يف متاح يبأ نبا لاق . فيعض ثيدح اذهو
 «ركنم ثيدح اذه : يبأ لاق «ةبعش نب ةريغملا نع ليبحرش نب دمحم نع بعصم نب راوس
 قحلا دبع هركذو «  ليطابأو ريكانم ةريغملا نع يوري «ثيدحلا كورتم : ليبحرش نب دمحمو
 نبا لاقو . كورتم هنإ : لاقو ليبحرش نب دمحم هلعأو ‹ ينطقرادلا ةهج نم «هماكحأ» يف
 ‹« فرعيالو «كلام نب حلاص هنودو « هنم نيكورتملا وهشأ بعصم نب راوس : «هباتك» يف ناطقلا
 . هلاح فرعي الو لضفلا نب دمحم هنودو

 هنأ لإ يلا نع ةبعش نب ةريغملا نع ؟طوسبملا» يف انؤاملع ىور ام انلو :يزارتألا لاقو
 . ىهتنا ..نايبلا اهيتأي ىتح هتأرما اهنإ دوقفملا ةأرما يف » : لاق

 « دانسإ ريغ نم انباحصأ ىلإ هتياور بسن اذهلف ينطقرادلا ةياور ىلع فقي مل هنأك : تلق
 . ىفخيال ام ىلع عونم : يناثلاو « ملسم : لوألا : تلق

 ةلمجلاو « اًنايب جرح هلوق هربخو ءادتبالاب عوفرم :ش ( - هنع هللا يضر - يلع لوقو ) :م
 تيلتبا ةأرما يه ) :م دوقفملا ةأرما يف يأ :ش ( اهيف ) :م -مالسلا هيلع -هلوق انلو هلوق ىلع فطع
 انربخأ قالطلا باتك يف «هفنصم» يف قازرلا دبع هاور اذه :ش ( قالط وأ توم نوبتي ىتح ربصتلف
 : دوقفملا ةآرما يف لاق -هنع هللا يضر - اّيلع نأ هبيتع نب مكحلا نع يمزرعلا هللا دبع نب دمحم
 . قالط وأ توم اهيتأي ىتح ربصتلف « تيلتبا ةأرما يه

 يروثلا نايفس انربخأ « ءاوس هركذف «لاق اًيلع نأ مكحلا نع ىليل يبآ نبا نع رمعم انربخآو

 ملعت ىتح صبرتت لاق « - هنع هللا يضر - يلع نع هبيتع نب مكحلا نع رمتعملا نب روصنم نع
 . تيم مأ وه يحأ

 يزوجلا نبا «ءافعض» يف هتمجرت عجار . ۳١١( /۳) دوقفملا ةأرما : باب - «حاكنلا » باتك يف ينطقرادلا ()
.(0A2)نب دمحم هاور ثيدح نع يبأ تلأس - قالطلا رابخأ للع يف - )٤۳۲/١( “للعلا » باتك يفو  

 ‹ ركنم ثيدح اذه : يبأ لاقف . ليبحرش نب دمحم نع « ثعشألا نب راوس نع « ةلبج نب رشب نع « ريمح

 . ثيدحلا كورتم : ليبحرش نب دمحمو
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 توملاو ةقرفلا بجو ال ةبيغلاو « هتوبث فرع حاكنلا نألو ‹ عوفرملا يف روكذملا نايبلل ًانايب جرخ

 - يلع لوق ىلإ عجر-هنع هللا يضر- رمعو « كشلاب حاكنلا لازي الف ‹ لامتحالا زيح يف

 ناكف « ًالجؤم عرشلا يف ربتعاف «ًالجعم ًاقالط ناك هنأل ؛ ءاليإلاب ربتعم الو «-هنع هللا يضر

 . ةنس اهرارمتسا دعب لحنت املق ةنعلاو ةبوألا بقعت ةبيغلا نأل ؛ ةنعلاب الو ةقرفلل ًابجوم

 جرخ يأ « انركذ امك - هنع هللا يضر - يلع لوق ينعأأدتبملا ربخ :ش ( اًتايب جرخ ) :م

 - هلوق وهو« عوفرملا ثيدحلا يف روكذملا نايبلا ىنعمل يأ :ش ( عوفرملا يف روكذملا نايبلل) :م رهظم

 نايبلا نايتإ نأ يف لمجم نايبلا هلوق نأل « نايبلا اهيتأي ىتح هتأرما اهنإ : دوقفملا يف- مالسلا هيلع

 ‹ قالط وآ توم نيبتي ىتح : هلوقب لمجملا كلذ - هنع هللا يضر - يلع نيبف نوكي قيرط يأ نم

 . ىفخي ال لمأت ناكملااذه يفو

 دوقفملا ةبيغ يأ :ش ( ةبيغلاو ) :م هتأرماو دوقفملا فرعي نمع :ش ( هتوبث فرع حاكنلا نألو ) :م

 ةهج يف يأ :ش ( لامتحالا زيح يف توملاو ) :م دوقفملا ريغ ةبيغ يف امك :ش ( ةقرفلا بجوت ال) :م

 . زاجم وهو هناكمو هتهج يف يأ رتاوتلا زيح يف مالكلا اذه لاقي « لامتحالا

 ليزي ال كشلا نأل :ش ( كشلاب ) :م هتأرماو دوقفملا نيب يذلا يأ :ش ( حاكنلا لازي الف ) :م

 نع باوج اذه :ش ( - هنع هللا يضر - يلع لوق ىلإ عجر - هنع هللا يضر - رمعو ) :م تباثلا
 نيبي ملو « نجلا هتوهتسا يذلا يف ىضق اذكه - هنع هللا يضر - رمع نأل هلوقب كلام لالدتسا

 . عوجرلا هجو

 ثالث نع عجر - هنع هللا يضر - رمع نأ ىليل يبأ نب نمحرلا دبع ركذو : يكاكلا لاقو

 . (طوسبملا» يف روكذم اهريغو دوقغملا لام اهدحأ - هنع هللا يضر - يلع لوق ىلإ تايضق

 «- هنع هللا يضر - يلع لوق ىلإ عجر - هنع هللا يضر - رمع نأ تبث املف يزارتألا لاقو

 . یفخی ال لمأت هیفو - هنع هللا يضر - يلع لوق ىلع اعامجإ كلذ ناک

 ام هنايب ءءاليإلا ىلع عازنلا ةروص كلام سايق نع باوج اذه :ش ( ءاليإلاب ربتعم الو ) :م

 يف ربتعاف ) :م ءادتبالا يف :ش ( ًالجعم اًقالط ناك ) :م ءاليإلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م هلوق نم هركذ

 ًاليزم يأ :ش ( ةقرفلل اًبجوم ) :م قالطلا يأ :ش ( ناكف ) :م ًالجؤم اًقالط يأ :ش ( ًالجؤم عرشلا

 الو لجعم قالط ال ًالصأ قالط جوزلا نم دجوي مل هنأل دوقفملا ةأرما كلذك سيلو « حاكنلا كلمل

 . لجۇم

 نأل خسنلا ضعب يفو :ش ( ةبيغلا نأل ) :م ةنعلاب اًسضيأ ربتعم الو يأ :ش ( ةنعلاب الو ) :م

 دعب لحنت املق ةنعلاو ) :م بوؤي هنأ بئاغلا لاح رهاظلا ذإ عوجرلا يأ :ش ( ةبوألا بقعت ) :م ةبرخلا

 ةقرفلا قح ةنعلا باب يف تبث هنأ كلذ حاضيإ « ةنس اهماكحتسا دعب يأ :ش ( ةنس اهرارمتسا
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 يبأ نع نسحملا ةياور هذهو : لاق . هتومب انمكح دلو موي نم ةنس نورشعو ةئام هل مت اذإو : لاق

 ةئامب فسوي يبأ نع يورملا يفو « نارقألا تومب ردقي بهذملا رهاظ يفو « -هللا همحر - ةفينح

 ‹ ءيشب ردقي ال نأ سيقألاو « نيعستب مهضعب هردقو « ةنس

 . ديبأتلا ىلع عامحجلا يف ةأرملا قح تاوفل

 لماعلا عراشلا لعجف « اًسضراع نوكي نأ نيبو ةقلخ نوكي نأ نيب ددرتم ةنعلا رمأ نأل

 هنم تضم اذإف « عئابطلا ىلع ةلمتشملا ةعبرألا لوصفلا ىلع اهلامتشال ةنس يضم امهنيب لصافلا

 لوزيالو ءرهاظلا وهو « ادبأ لوزيال ةقلخ ناك امو « ةقلخ تناك اهنآ ملع ةنعلا لزت ملو

 عبرأ دعب هئيجم ىجري هنأل ديبأتلا ىلع تفي مل عامجلا يف اهقح نإف دوقفملا ةأرما فالخب ءاًبلاغ

 . «هطوسبم »یف هداز رهاوخ هرکذ ام لصاح اذه سایقلا دعب كلذ ليق امك « نينس

 دلو موي نم ةنس نورشعو ةئام هل مت اذإو ) :م : - هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 اذه لبق هتوم انمكح همأ هتدلو ذنم نورشعو ةئام هرمع نم دوقفملل متاذإ يأ :ش ( هتومب انمكح

 ةدملا هذه نم رثكأ دحأ شيعي نأ زوجي ال نولوقي مهنإف موجنلاو عئابطلا لوق لهآ ىلإ عجري

 . مالسلا مهيلع- هريغو حونل انلبق ناك نم رمع لوط يف ةدراولا صوصنلاب لطاب مهلوقو

 رهاظ يفو - هللا همحر - ةفينح يبأ نع نسحلا ةياور هذهو ) :م : فنصملا يأ :ش ( لاق ) :م

 توم ربتعي هنأ دمحم ركذي ملو ‹ لصألا يف دمحم ربتعااذك :ش ( نارقألا تومب ردقي بهذملا

 يف نسلا يف هنارقأ ربتعي : مهضعب لاق : «هط وسبم »یف هداز رهاوخ لاقو « هدلب لها نم هنارقآ
 . ةصاخ هدلب ال نادلبلا عيمج يف نسلا يف هنارقأ لوانتيف اًملطم نارقألا ركذ هنأل نادلبلا عيمج

 فالتخاب فلتختو توافتت رامعألا نأل هدلب لهأ نم نسلا يف هنارقأ ربتعي : مهضعب لاقو

 ربتعی كلذك ناك اذإف « مورلا لهأ نم ارامعأ لوطأ ةبلاقصلا : اولاق یتح ء نادلبلاو ميلاقألا

 قفرأو حصأ لوقلا اذهو : هداز رهاوخ لاق مث « نادلبلا عيمج نم ال هدلب لهأ نم نسلا يف هنارقأ

 . سانلاب

 يفو ‹ يواحطلا حرشو «لماشلا» يف اذك :ش ( ةنس ةئاب فسوي يبأ نع يورملا يفو ) :م

 «ردان الو بلاغب سيل طسوتم هنأل :ش ( نيعستب مهضعب هردقو ) :م ةنس نيسمخو ةينامثب هنع ةياور
 ةنس نيتس انخياشم نم نورخأتملا لاقو ةصالخلا يف لاق اذك « ىوتفلا هيلع :ديهشلا ردصلا لاقو

 . مهنع جرحلا عفرلانهاه سانلاب اقفر

 ىأر تقو يآ ينعي « يضاقلا يأر ىلإ ضوفم وه : مهضعب لاق «يجلاولولا ىواتف» يفو
 . هتومب مكح ةحلصللا

 ليضفت يف رهشألاك لوضفملل ليضفتلا لعفأ سيقألا :ش ( ءيشب ردقي ال نآ سيقألاو ) :م
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 هلام مسقو ‹ تقولا كلذ نم ةافولا ةدع هتأرما تدنعا هتومب مكح اذإو « نيعستب ردقي نأ قفرألاو

 ربتعم يمكحل ا ذإ ‹ ةنياعم تقولا كلذ يف تام هنأك تقولا كلذ يف نيدوجوملا هتثرو نيب

 هتایح تناك اذإ امک راصف اھیف هتومب مکحی مل هنأل هنم ثري مل كلذ لبق تام نمو « يقيقحلاب

 باحصتساب تقولا كلذ يف ًايح هءاقبإ نأل « هدقف لاح يف تام دحأ دوقفملا ثري الو « ةمولعم

 لصألا مث يصوىملا تامو دوقفملل ىصوأ ول كلذكو « قاقحتسالا يف ةجح حلصي ال وهو لاحلا

 ‹ هب بجحي ال ٹراو دوقفملا عم ناک ول هنآ

 ريداقملا نم ىفك نيتخلا تاذ نم لعتشا مهلوق يف امك ااش الإ لوعفملل ليضفت الو « روهشملا

 عيمج توم دعب ناسنإلا ةايح نأل نارقألا تومي ربتعي لب « كلذ وحنو نيعستلاو ةئاملاك روكذملا

 . ردانلاب ةربع الو ردان هنارقأ

 . ردان هدعب ةايحلا نأل :ش ( نيعستب ردقي نآ قفرألاو ) :م

 :ش ( تقولا كلذ نم ةافولا ةدع هتأرما تدتعا هتومب مكح نإو ) :م ىوتفلا هيلعو «يفاكلا» يفو

 مكحلا تقو يأ :ش ( تقولا كلذ يف نيدوجوملا هتثرو نيب هلام مسقو ) :م توملاب مكحلا تقو نم يأ

 ( يمكهحلا ذإ ) :م اًنايع يأ :ش ( ةنياعم تقولا كلذ يف تام ) :م دوقفملا نأك يأ :ش ( هنأك ) :م توملاب

 نيب هلام مسقو « هتأرما دتعت ةقيقح هتوم تبث ولف :ش ( يقيقحلاب ربتعم ) :م يمكحلا توما يأ :ش

 . يمكحلا توملا يف كلذكف « هتثرو

 هتومب مكحبي مل هنأل هنم ثري مل ) :م دوقغملا ةثرو نم تام نم يأ :ش ( كلذ لبق تام نمو ) :م

 لاح يف تام دحأ دوقفملا ثري الو ةمولعم هتايح تناك اذإ امك راصف ) :م دقفلا ةدم يف يأ :ش ( اهيف

 حلصي ال ) :م لاحلا باحصتسا يأ :ش ( وهو لاحلا باحصتساب تقولا كلذ يف اًيح هءاقبإ نأل  هدقف

 ليزملا ليلدلا مدعل ناك ام ىلع ناك ام ءاقب نع ةرابع لاحلا باحصتساو :ش ( قاقحتسالا يف ةجح

 ثري الو « هدقف لاح يف دوقفملا نم ثري ال ىتح هريغ لام يف اًيح دوصقملا ربتعا اذهلف

 هلجأل فوقوملا دري هتوم ملع وأ ةدملا تضم اذإف ‹ هثروم لاح نم هبيصن فقوي لب دحأ نع دوقفملا

 . هلام نم ثرو يذلا هڻروم ثراو ىلإ

 تام اذإ ةيصولاب دوقفملل ىضقي ال يأ :ش ( يصوملا تامو دوقفملل ىصوأ ول كلذكو ) :م

 : ٤ة ريخذلا» يفو « هلاح رهظي نأ ىلإ ثاريملاك ةفوقوم ةيصولا نوكت لب « هدقف لاح يف يصوملا

 ثاريملا يفو « ثاريملا تحخأ ةيصولا نألو « دوقفملا لاح رهظي ىتح لطبت الو . اهتحصب ىضقي ال

 . ةيصولا ىف اذكف ‹ ثاريملا نم هلاح رهظي نأ ىلإ دوقفملا ةصح سبحي

 يأ :ش ( هب بجحي ال ثراو دوقفملا عم ناك ول هنأ ) :م دوقغملا لام يف يأ :ش ( لصألا مث ) :م
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 ال هب بجحي ٹراو هعم ناک نإو . يقابلا فقويو نيبيصنلا لقأ ىطعيو هب هقح صقتني هنكلو

 ‹ يبنجاألا دي يف لاملاو نبا تنبو نبا نباو دوقفم نباو نیتنبا نع تام لجر :هناسیب « ًالصآ یطعب

 نبالا دقف ىلع اوقداصتو

 :ش ( هب هقح صقتني ) :م ثراولا نکلو يأ :ش ( هتكلو ) :م دوقفملا تسيل امو « امورحم نوکی ال

 فقويو نيبيصنلا لقأ ) :م ثراولا ىطعي يأ لوهجملا ةغيص ىلع :ش ( ىطعيو ) :م دوقفم اب يأ

 ريدقت ىلع سدسلا مأللف ادوقفم كلذك اخأو مأل اًتخأو اًمأو اجوز ةآرما تكرت هتروص :ش (يقابلا

 . عبرلا هتوم ریدقت یلعو هتایح

 ريدقت ىلع تخألا كلذكو « نمثلا عبر هتوم ريدقت ىلعو هتايح ريدقت ىلع فصنلا جوزللو

 . هبيصن نم يقابلا فقويو لقألا مهنم دحاو لك ىطعيف ‹ عستلا اهل هتايح ريدقت ىلعو هتام

 امهنيب ةينامث نم ةافولا ريدقت ىلعو ةايحلا ريدقت ىلع رشع ةينامث نم حصت ةلأسملا هذهو
 حصت هنمف « نيعبسو نينثا ريصت رخآلا عيمج يف امهدحأ فصن تبرض اذإف ‹ فصنلاب ةقفاوم

 ‹ اهببصن ذ نم ةفوقوم ةرشعو ةينامث تحخأللو « اهبيصن ذ نم ةفوقوم ةتسو رشع ينثا مأللو

 يذلا ىقبيو نوثالثو ةتس جوزلل نوكيف « ريدقتلا كلذ يلع اقحتسم ناك هتايح ترهظ اذإف

 . لاحب تخألاو مألا باصأ

 نإو « اًمهس رشع ةتس وهو خألل يقابلاو « لقألا وه هتايح ريدقت ىلع امهل لصاحلا نأل
 ناک نإو ) :م. امهبيصن نم اًقوقوم ناك ام تخألاو مألل لمكو « هلاحب جوزلا يقب هتوب مکح
 . (هعم

 نباو دوقفم نباو نیتنبا نع تام لجر هنایب « الص یطعب ال هب بجحی ثراو ) :م دوقفملا عم يأ

 دقف ىلع) :م نويبنجألاو نوروكذملا ةثرولا يأ :ش ( اوقداصتو يبنجألا دي يف لام او نبا تنبو نبا

 هنإف هنبا لبق دوقفملا تام دق لاق اذإ لاملا هدي يف يذلا يبنجألا نأل « قداصتلا لبق :ش ( نبالا

 . ربتعم هدي يف اميف ديلا يذ رارقإ نأل « نيتنبلا ىلإ نيثلثلا عفد ىلع ربجي

 انوبأ : نبالا دالوأ لوقو « امهيلإ كلذ ميلست ىلع ربجيف امهل هدي يف ام يثلث نأ رقأ دقو

 دي ىلع يقابلا فقويو لوقلا اذهب اًئيش مهسفنأل نوعدي ال مهنأل « ديلا يذ رارقإ عني ال دوقفم
 . لاما هدي يف نم رقأ اذإ اذه هقحتسم رهظي ىتح « ديلا يذ

 لاما اذه كرتو تام امهابأ نأ ةنيبلا ناتنبلا تماقأف تيملل هدي يف لاما نوكي نأ دحج ولامأ -
 ثراولا هدلوف اًتيم ناك نإو امهعم ثراولا وهف اًيح ناك نإف « دوقفملاامهيخألو امهل اًتاريم

 « ناكم ا اذه يف امهيبأل كلم ا نأ تبث ةنيبلا هذهب امهنأل فصنلا نيتنبلا ىلإ عفدي هنإف ءامهعم
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 دلو ىطعي الو « رخآلا فصنلا فقويو « هب نقيتم هنأل فصنلا نايطعت ثاريملا ناتنبالا تبلطو

 دي نم عزن الو ‹ كشلاب ثاريملا نوقحتسي الف ايح ناكولو ‹« دوقفملاب نوبجحي مهنأل نبالا
 هيلع ام ىلع دحاو نبا ثاريم هل فقوي هنإف ‹ لمحل ا اذه ريظنو ةنايخ هنم ترهظ اذإ الإ يبنجألا

 ‹ ىوتفلا

 . ةنيبلاب هل كلملا تابثإ ىف تيملا نع امصخ بصتني ةثرولا دحأو تيم بألاو

 هدي يف يذلا نأل لدع ىلع يقابلا فقويو فصنلا وهو بيصنلا امهيلإ عفدي كلذ تبث اذإو

 ةلأسملاو نيتنبالا دي يف ناك اذإ هنأل يبنجأ دي يف لاملاو هلوقب ديق اغنإو « هيلع نمتؤم ريغ وهف ةجح

 «دوقفملل اًئيش هنم فقوي الو ‹ هعضوم نم لالا لوحي نأ هل يغبني ال يضاقلا نإف . اهلاحب

 يقابلا فصنلا فرصتب امهنيب راص فصنلا نأل امهيديأ نم لالا جرخي ال هنآ ظفللا اذهب هدارمو

 ام نینثالا دي يف امن اًئيش لعجي ال نأ دوقفملل اًيش هنم فقوي الو هلوقب دیریو « هجو نم دوقفملل

 . ةقيقحلا ىلع دوقفملل ناك

 نبالا نأ اوقفاو نإو « امهثاريم ءاسنلا بلطت دوقفملا نبالا يدلو دي يف لاملا ناك ول كلذكو

 دوقفملا نبالا يدلو دي يف يقابلا كرتيو امهبيصي ام ىندأ وهو « فصنلا ناتنبلا ىطعي هنإف دوقفم

 ناكف ‹ نيثلثلا امهبيصن ناك دوقفملا نبالاانردق ول انأل امهيبأل الو امهل هب ىضقي نأ ريغ نم

 . قداصتلا ديق هجو انركذو هانعم انركذ دق « اوقداصت : هلوقو « هب اًيضقنم فصنلا

 ول انأل :ش ( هب نقيتم ) :م فصنلا نأل يأ :ش ( هنأل فصنلا نايطعت ثاريملا ناتنبالا تبلطو ) :م

 هب نقيتم فصنلاف « فصنلا امهبيصن ناك اًيح هانردق ولو « نيثلثلا امهبيصن ناك اًَتيم دوقفملا انردق

 نوبجحي مهنأل نبالا دلو ىطعي الو ) :م دوقفملا لاح رهظي نأ ىلإ :ش ( رخآلا فصنلا فقويو ) :م

 دوقغملا ةايح ملعي مل الو «هدالوأ بجحي هنبا ناك اًيح ناك ول دوقفملا نأل :ش ( اًيح ناك ولو دوقفم اب

 . كشلا لصح هتام الو

 :ش ( يبنجألا دي نم ) :م فوقوملا فصنلا يآ :ش ( عزن الو كشلاب ثاريملا نوقحتسي الف ) :م

 (ةنايخ ) :م يبنجألا نم يأ :ش ( هنم ترهظ اذإ الإ ) :م مصخل اب الإ ديلا يذ دي نم جرخي ال لاما نأل

 الف هتنایخ ترهظ دحج امل هنأل « يدي يف لام تیملل سیل : لاق نأب « هدحج نوکی نأب :ش

 . قحتسملا رهظي نأ ىلإ لدع دي ىلع عضويو « نئاخلا دي يف ريغلا لام كرتي

 يأ :ش ( هنإف ) :م فصنلا فقو قح يف :ش ( لمحلا ) :م دوقفملا ريظن يأ :ش ( اذه ريظنو ) :م

 هل فقوي هنأ يور امع هب زرتحا :ش ( یوتفلا هيلع ام ىلع دحاو نبا ٹاریم هل فقوب ) :م لمحل ا ناف

 . ةثالث بيصن فقوي هنأ دمحم نع دعس نب ثيل یورو « دحاو نم رثكأ بيصن

 كرابملا نبا ىورو «فسوي يبأ نع نيتياورلا ىدحإ يهو « نيتنبا بيصن ماشه ةياور يفو
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 ناک ناف ‹ هبیصن لک یطعی لمحلاب ریغتی الو « لاحب طقسی ال ناک نإ رخآ ثراو هعم ناک ولو

 دقو ‹ دوقفملا يف امك هب نقيتلل لقألا ىطعي هب ريغتي نمم ناك نإو « ىطعي ال لمحل اب طقسي نمم
 . اذه نم متأب ىهتنملا ةيافك يف هانحرش

 ميهاربإو كرابملا نبا ذخأ هبو « هلام ثلث فقويو نينب ةعبرأ بيصن فقوي هنأ ةفينح يبأ نع
 . كيرشو كلامو يعخنلا

 اذه :ش ( ناک نإ ) :م ولخی الف :ش ( رخآ ثراو ) :م لمحا عم يآ :ش ( هعم ناک ولو ) :م

 نبالا نأ كشالو :ش ( لمحلاب ريغتي الو ) :م ًالثم ةدجلاو نبالاك :ش ( لاحب طقسي ال ) :م ثراولا

 نم هقحتسي امع هريخأت ةدئاف مدعل :ش ( هبيصن لك ىطعي ) :م كلذك ناك اذإف لمحلاب ريغتي

 ( لمحل اب طقسي نمم ) :م ثراولا يآ :ش ( ناك نإف ) :م هلوق ىنعم وهو طقس ناك نإ امأو «ثرإلا
 طقسي ال نکلو لمحل اب يأ :ش ( هب ریغتي نم ناک نإو « یطعی ال ) :م معلاو خألاو نبالا نباک :ش

 تام اذإ هنإف :ش ( دوقفملا يف امك ) :م لقألاب يأ :ش ( هب نقيتلل لقألا ىطعي) :م ةجوزلاو مألاك

 ‹ طقست ال ةدحلا نأل فوقوم ىقابلاو سدسلا ةدجللف اّمأ وأ اخأ وأ هعم ةدج وأ ادوقفم اتبا كرتو

 .٠ نبالاب طقسي هنأل ايش ألا ىطعي الو اهبيصن ريغي الو
 تقحتسا ايح ناك نإو دوقفملا نأل « ثلثلا نم لقأ هنأل « اًبيصن هنوكل سدسلا مألا ىطعتو

 لاح رهظي نأ ىلإ فقوي يقابلاو سدسلا ىطعيف ثلثلا تقحتسا اَّنيم ناك نإو « سدسلا مألا

 حرشلا يف دوقفملا ةلاسم مكح انحرش يأ :ش ( اذه نم متأب ىهتنملا ةيافك يف هانحرش دقو ) :م دوقفملا

 . نالكتلا هيلعو قيفوتلا هللابو . نايبلا اذه نم مت نايبب «ىهتنملا ةيافكب» ىمسلملا

 % د
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 ةكرشلا بانك

 ( ةكرشلا باتك ) :م

 كرشلا :ديرد نبا لاق « دحاو ىنعمب كرشلاو « ةكرشلا ماكحأ نايب يف باتك اذه يأ :ش

 جات لاقو « ءاوس هكراشو لجرلا كيرشو « لاملا يف هاكرش ةكرشلا نالجر هتكرش ردصم

 ىلع لاد بیکرتلاو « ءاکرش مهو « كيرش وهو هتكرشو <« ءاكرشاذك يف هتكرش : ةعيرشلا

 ¢ تاومسلا يف كرش مهل مأ » : ىلاعت هللا لاق . ءاكرش عئاشلا بيصنلا يمس اذهلو

 نيبيصنلا عامجإل ببس هنأل اهب دقعلا اذه يمسف « عئاش بيصن يأ « ( ٤ةيآلا: فاقحألا)

 دي يف ةنامأ لاملا نإ ثيح نم ةطقللاو قابإلاو دوقفملاب ةبسانم ةكرشلل : يكاكلا لاقو

 ةبسانم ةكرشللو « ةنامأ هدي ىف ناك نم دي ىف دوقفملا لامو ةطقللاو قبلا نأ امك ٠ كيرشلا

 ثرإلا نم لصاحلا دوقفملا لام طالتخا هيف ناك تام ول دوقفملا بيرق نإ ثيح نم دوقفملاب ةصاحخ

 . ةايحلا ريدقت ىلع ثراولا نم هريغ لامي

 هل ةصاخ ةبسانمل دوقفملا مدقو دوقفملا بيقع اهركذ كلذكف « نيلالا طالتخا ةكرشلا يفو

 كيرشلا دي يف لاملا نإ ثيح نم دوقفملاب ةكرشلا ةبسانم - هللا همحر - يزارتألا لاقو « قابإلاب

 هثروم لام نم دوقفملا بيصن اًضيأو . هدي ىف لاملا ناك نم دي ىف ةنامأ دوقفملا بيصن نأ امك ةنامأ

 .هنم بيرق وأ هلثم :-هللا همحر- لمكألا لاقو ءةكرشلا يف نيلاملا طالتخاك هريغ بيصنب طلتخم

 بقع دحأ ركذي نأ نكي ةبسانملا هجو يف اربتعم اهجو حارشلا هركذ يذلا ناك اذإ : تلق

 . ركذاملثم امهنيب ةبسانم ركذ نكي هنأل « هقفلا باوبأ نم ناك نم يأ سأب ام ةاكزلا وأ ةالصلا

 هكرتو ديعب هلكاذهو « ةبسانملا هجو عضاولا ربتعيف اديعب ناك ولو دجوي هجو نم دبال هنأل

 . نسحأ

 هلوق باتكلاامأ « لوقعملاو عامجإلاو ةنسلاو باتكلاب ةتباث ةكرشلا ةيعرش نأ ملعا مث

 يغبيل ءاطلخلا نم اريثك نإو  هلوقو « ١١( ةيآلا : ءاسنلا ) € ثلثلا يف ءاكرش مهف # : ىلاعت

 نع دواد وبأ هاور امف ةنسلا امأو « ءاكرشلا مه ءاطلخلاو « ( ٠١ ةيآلا : ص ) € ضعب ىلع مهضعب

 لاق : لاق - هنع هللا يضر - ةريره يبأ نع هيبأ نع يميتلا نايح يبأ نع ناقربزلا نب دمحم

 تجرخ اناخ اذإف « هبحاص امهدحأ نخي مل ام نيكيرشلا ثلاث انأ : ىلاعت هللا لاق » : ةي هللا لوسر
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 . هيلع مهرقف اهب نولماعتي سانلاو ثعب ةَ هنأل ةرئاج ةكرشلا

 . هححصو  «هکر دتسم »يف مکاحلا هاورو . « امهنیپ نم

 : لاقف يلا ىلإ ءاج كيرش نب ةماسأ نأ يور مهبتك يف انباحصأ لاق : يزارتألا لاقو
 الو يرادت ال كيرش ريخ تنكف . ةيلهاجلا يف يكيرش تنكو كفرعأ ال فيكو »: لاقف ؟ ينفرعتأ

 . یھتنا ٠ . . يرامت

 دئاق نع دهاجم نع رجاهم نب ميهاربإ نع نايفس نع هجام نباو دواد وبآ هج رخ اذه : تلق

 ريخ تنكف ةيلهاجلا يف يكيرش تنك : ةي يبنلل لاق هنأ بئاسلا يبأ نب بئاسلا نع بئاسلا

 ٩٩ حصو مکاحلا هاور و« يرامت الو يرادت ال كیرش
 ةراجتلا يف مالسإلا لبق هكراش ةي يبنلا نأ بئاسلا نع دهاجم نع ميثخ نب نامشع نب هللا دبع

 اي٠ يرام الو يرادي ال ناک « يکیرشو ېخاب اًبحرم » : هيي يبنلا لاقف « هءاج حتفلا موي ناك املف

 فلس اذ ناك نإو « كنم لبقت مويلا يهو ٠ كنم لبقت ال ةيلهاجلا يف الامعأ لمعت تنك دق بئاس
۳( 

 ثيدح نم ١ هدنسم) ىف دمحأ هاورو ¢

 (ةةدصو

 يبأ نبا بئاسلا نع يورف بارطضالا ريثك بئاسلا ثيدح ٠: ضورلا »يف يليهسلا لاقو

 الو ءيش هب تبثي ال بارطضا اذهو « هللا دبع نع يورو « بئاسلا نب سيق نع يورو « بئاسلا

 برطضاو مهنم همالسإ نسح نمو « مهبولق ةفلؤملا نم بئاسلا يبأ نب بئاسلاو « ةجح هب موقت
 لوق نم هلعجي نم مهنمو ‹ بئاسلا يبأ يف ةي يبنلا لوق نم هلعجي نم مهنمف « اًضيأ هنتم يف
 . ىهتنا « يب يبنلا يف بئاسلا يبأ

 يبنلا ىلإ ءاج كيرش نب ةماسأ نأ يور :اولاق انباحصأ نإ : يزارتألا لوق نأ تفرع دقو

 نب ةماسأل ثيدحلا اذه نأ ركذي مل ثيدحلا باحصأ نم ادحأ نأل ميقتسم سيل هرخآ ىلإ ةي

 ديزي نب بئاسلا : «زيجولا حرش» يفو : لاق مث كيرش نب بئاسلا :لاقو يكاكلا هركذو «كيرش
 نم زومهم ئرادي نأ «ثیدحلا بیرغ» هبات يف «يبرحلا ميهاربإ هركذو « هيف ام هيف اضيأ اذهو
 ةمئألا نإف عامجإلا امأو « ةلداجملا يهو ةارامملا نم زومهم ريغ ىرامتو « ةقفاوملا يهو ةأرادملا

 ةكرشلا ):م. باتكلاب عورشم وهو لضفلا ءافتنال قيرط يهف لوقعملا امأو « اهزاوج ىلع اوعمجأ

 نودقعي سانلا ناك امل ينعي :ش ( هيلع مهرقف اهب نولماعتي سانلاو ثعب -مالسلا هيلع -هنأل ةزئاج

 ٥١(. /۲) «عويبلا» : يف «كردتسملا» يف مكاحلاو « ۱۲١( /۲) «ةکرشلا» يف دواد وبأ (۱)

 ةكرشلا باب - ؛عويبلا » يف «كردتسملا» يف مكاحلاو « (۲۲۸۷) ةبراضملاو ةكرشلا باب - «عويبلا» يف دواد وبأ (۲)

 . )٤۸۳١( ءارملا ةيهارك يف باب - بدألا يف و « ٦١( /۲) ةراجتلاو

 . حيحصلا لاجر هلاجرو « ريبكلا » يف يناربطلاو دمحأ هاورو « هضعب هريغو ءدواد وب هاور : يمثيهلا لاق (۴)
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 وأ نالجرلا اهثري نيعلا كالمألا ةكرشف ‹ دوقع ةكرشو كالمأ ةكرش : نابرض ةكرشلا :لاق

 بيصن يف امهنم دحاو لكو هنذإب الإ رخآلا بيصن يف فرصتي نأ امهدحأل زوجي الف اهنايرتشي
 ًانيع نالجرلا بهتا اذإ امك باتكلا يف روكذملا ريغ يف ققحتت ةكرشلا هذهو « يبنجألاك هبحاص

 زييمتلا عني اطلخ امهطلخب وأ امهدحأ عنص ريغ نم امهلام طلتخا ول ءاليتسالاب اهاكلم وأ

 ریغب هکیرش ریغ نمو ‹ روصلا عیمج يف هکیرش نم هبیصن امهدحاأ عیب زوجیو « جرخیال وأ ًاسأر
 ‹ «يهتنملا ةيافك» يف قرفلا انيب دقو  هنذإب الإ زوجي ال هنإف طالتخالاو طلخلا ةروص يف الإ هنذإ

 اهركنأل ةزئاج نكت مل ولف < اهزاوج ىلع كلذ لد اهركني مل -مالسلا هيلع- يبنلاو ةكرشلا دقع

 ةكرشو كالمأ ةكرش « نابرض ةكرشلا ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م . قحلا نايبل ثوعبم هنأل

 رخآلا بيصن يف فرصتي نأ امهدحأل زوجي الف اهنايرتشي وأ نالجرلا اهثري نيعلا كالمألا ةكرشف « دوقع
 . يرودقلا مالك انه ىلإ :ش ( يبنجألاك هبحاص بيصن يف امهنم دحاو لكو ء هنذإب الإ

 - هللا همحر - يرودقلا اهركذ يتلا ةكرشلا يأ :ش ( ةكرشلا هذهو ):م : فنصملا لاقو

 رصتخما يف يأ :ش ( باتكلا يف روكذملا ريغ يف ققحتت ) :م هرخآ ىلإ كالمألا ةكرشف : هلوقب

 نم روكذملا ريغ ققحتب حضوأ مث «طقف ءارشلاو ثرإلا نائيش باتكلا يف روكذملاو .« يرودقلا

 ( ءاليتسالاب اهاكلم وأ ) :مامهل تبهو اب يأ :ش ( اتي نالجرلا بهتا اذإ امك ) :م هلوقب باتكلا

 ( امهلام طلتخا وأ ) :م برحلا لهأ لاومأ نم لام ىلع ءاليتسالاب نالجر نيعلا كلم وأ ى :ش

 ام طلتخاف ناسيكلا قبشأ اذإ اهوحن :ش ( امهدحأ عنص ريغ نم ) :م نيلجرلا لام طلتخا يأ :ش

 . مهاردلا نم امهيف

 زييمتلا عن اطلخ ) :م امهسفنأب ءامعلا امهطيلخب امهلام طلتخا وأ يآ :ش ( امهطلخب وأ ) :م

 ال ًطلخ طلتخا وأ يأ :ش ( جرخي ال وأ ) :م اهوحنو ةطنحلاب ةطنحلا طلخك ةيلكلاب ينعي :ش ( اسار

 ةكرش نماذكو ‹ كالمألا ةكرش نم اًضيأ عاونألا هذهف « ريعشلاب ةطنحلا طلخك زييمتلا نكمي

 :م نيكيرشلا دحأ يأ :ش ( امهدحأ عيب زوجيو) :م [. . . . ]وأ ةفدصب ناسنإلا كلي يذلا كالمألا

 . ةروكذملا :ش ( روصلا عيمج يف هكيرش نم هبيصن )

 امهدحأ عيب نإف يآ :ش ( هنإف طالتخالاو « طلخلا ةروص يف الإ هنذإ ريغب هكيرش ريغ نمو ) :م

 ةروكذملا ةروصلا يف زاوجملا نيب يأ :ش ( قرفلا انب دقو هنذإب الإ زوجي ال ) :م هكيرش ريغ نم هبيصن

 . هكيرش نذإب الإ طالتخالاو طلخلا ةروص يف زاوجلا مدع نيبو اًقلطم

 اًبلط امإ هيلع هنايب لاحأ انإو :ش ( «يهتتملا ةيافك» ) :م ب موسوملا باتكلا يف هنيبو
 سنجل اب سنجلا طلخ نأ قرفلا نإ : ليق « يهتنملا ةيافكب يمس رخآ اًقنصم هل نأب امإو «راصتخالل

 لاوزلا ببس ناك دقن ريغب لصح اذإف « طلاخلا طولخملا نع كلملا لاوزل ببس يدعتلا ليبس ىلع
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 يف كتكراش امهدحأ لوقي نأ وهو لوبقلاو باجيإلا اهنكرو دوقعلا ةكرش يناشلا برضلاو
 ةلاك ولل ًالباق ةكرشلا دقع هيلع دوقعملا فرصتلا نوكي نأ هطرشو « تلبق رخآلا لوقيو .اذكواذك

 ةعبرأ ىلع يه مث « ةكرشلا نم بولطملا مكح ققحتيف امهنيب اكر تشم فرصتلاب دافتسي ام نوكيل
 هوجولا ةكرشو عانصلا ةكرشو نانعو ةضوافم :هجوأ

 يبنجألا نم عيبلا قح يف كيرشلا ىلإ ًالئاز دحاو لك بيصن ربتعاف « هجو نود هجو نم ايشام

 . نيهبشلاب ًالمع هسفن كلم عيب هنأك « كيرشلا نم عيبلا قح يف لئاز ريغ

 نم يناثلا عونلا يأ - هللا همحر - يرودقلا ظفل اذه :ش ( دوقعلا ةكرش يناثلا برضلاو ) :م

 نم باجيإلا دوقعلا ةكرش نكر يأ :ش ( لوبقلاو باجيإلا اهنكرو ) :م دوقعلا ةكرش ةكرشلا عون

 اذك يف كتكراش ) :م نيدقاعتملا دحأ يأ :ش ( امهدحأ لوقي نأ وهو ) :م هلوقب كلذ رسفو

 هذه :ش ( تلبق رخآلا لوقيو ) :م تاراجتلا مومع يف وأ . . . هوحنو ربلا يف لاملا يف :ش (اذكو

 . هجولااذه ىلع ةكرشلا

 دوقعملا فرصتلا نوكي نأ ) :م دوقعلا ةكرش وهو يناثلا برضلا طرش يأ :ش ( هطرشو ) :م

 دوقعملا هلوقو نوكي مسا فرصتلا هلوقو « دقعلا هيلع عقو يذلا فرصتلا نوكي نأ يأ :ش ( هيلع

 . فرصتلا ةفص عفدلاب هيلع

 هنأ ىلع بصن :ش ( ًالباق ) :م هلوقو ‹« ردصملا ىلع بوصنم :ش ( ةكرشلا دقع ) :م هلوقو

 دايطصالاو باطتحالاو شاشخألاو يركتلا يف ةكرشلا نع هب زرتحا:ش ( ةلاكولل ) :م نوكي ربخ

 . كارتشالا هجو ىلع ال ةصاخ هنم رشاب نمع عقي ةروصلا هذه يف ةلأسملا نأب

 يف فرصتلاو ةراجتلاب حبرلا لصحي ةكرشلا نم دوصقملا نأل ةلاكولا نمضتي ةكرشلا دقعو

 ‹ ليكوتلاب قطنملاو ةيالولا دجوي ملو « مكحلا وأ قيرط نم ةلاكو وأ ةيالوب الإ زوجي ال ريغلا لام

 :ش ( ةكرشلا نم بولطملا مكح ققحتيف ) :م « نيكيرشلا نيب يأ :ش ( امهنيب اكر تشم فرصتلاب دافتسي

 ققحتف نيكيرشلا نيب يأ « امهنيب اكرش فرصتلاب دافتسي ام نوكيل هلوق ىنعماذهو « حبرلا وهو

 ةعبرأ ىلع ) :م ةكرشلا يأ :ش ( يه مث ) :م ةكرشلا دقع نم بولطملا ةكرشلا دقع مكح يأ

 بصنلاو عفرلا اهيف زوجي ةضوافملا :ش ( هوجولا ةك ر شو عانصلا ةكرشو نانعو ةضوافم : هجوأ

 . ةضوافم اهدحأ هريدقت فوذحم ًادتبم ربخ هنأ ىلعف عفرلا امأ ءرجلاو

 ةضوافم دعب امو نايب فطع هنأ ىلعف رجلا امأو « ةضوافم ينعأ ريدقت ىلعف بصنلا امأو
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 ةك رش اهنأل امهنيدو امهفرصتو امهلام يف نايواسنيف نالجرلا كرتشي نأ يهف ةضوافملا ةك رش امأف
 يه ذإ قالطإلا ىلع هبحاص ىلإ ةكرشلا رمأ امهنم دحاو لك ضوفي تاراجتلا عيمج يف ةماع

 : مهلئاق لاق .ةاواسملا نم

 اوداس مهلاهج اذإ ةارس الو مهل ةارس ال ىضوف سانلا حلصي ال

 امأف ) :م هلوقب ةيليصفتلا ءافلاب ةعبرألا هذه نيب عرش مث فطعلا ثيحب ةروكذملا هوجولا يف لخاد

 يواستلا لالا يف يواستلا نم دارملا :ش ( امهلام يف نايواستيف نالجرلا كرتشب نأ يهف ةضوافملا ةك رش

 . بيرق نع ءيجي ام ىلع ةكرشلا هيف حصي لام يف

 ةكرشلا رمأ امهنم دحاو لك ضوفي تاراجتلا عيمج يف ةماع ةك رش اهنأل امهنيدو امهفرصتو ) :م

 . ءيشب ديق ريخب ينعي :ش ( قالطإلا ىلع هبحاص ىلإ

 ثيح نم ال ىنعملا ثيح نم ينعي :ش ( ةاواسملا نم ) :م ةضواعملا نأل يأ :ش ( يه ذإ ) :م

 امهنم دحاو لك ذإ ٠ ضيوعتلا نم ةضواعملا قاقتشا :« طوسبملا »بحاص لاق اذهلو « قاقتشالا

 . ىهتنا . . هبحاص ىلإ فرصتلا ضوفم

 ةضواعملا ىنعم نأل ىنعملا ةهج نم لب قاقتشالا طرش مدعل ةاواسملا نم ةعفنم يه تسيلو

 اذك « مهنيب نيابت ال ءاوس يأ رمألا اذه يف يضرف سانلاو ةكرشلا ةضوفملاو ةكراشملا ةاواسملا

 هوفألا وهو :ش ( مهلئاق لاق ) :م هلوقب اذه ىلع فنصملا لدتساو ؛قئافلا يف يرشخمزلا هركذ

 : رعاشلا يدوألا

 :ش ( اوداس مهلاهج اذإ ةارس الو مهل ةارس ال ىضوف سانلا حلصي ال ) :م

 : هلبق وأ

 داقنت لاهجل ابف تلوت نإف تحلص ام يأرلا لهأب رومألا يدهي

 ةعزانملا ققحتتف هسفنب ًالقتسم دحاو لك ناك ديسو ريمأ سانلل نكي ملاذإ تيبلا ىنعمو

 . رمألا يف نوذأملا سانلا حلصي ال يأ يضرف هلوق يف داهشتسالاو داسفلاو

 فرعيال زيزع عمج وه : «حاحصلا» يف لاق يرس عمج ةارسلاو لاح مهل ةارس ال هلوق

 يرسلاو بكارلا يف بكرك يرسلا عمج مسا ةارسملا لصفملا يفو < ةلعف ىلع ليعف عمج هريغ

 . تاراس يأ تاورسو تارس مهو يرس وهف ىرس نم ديسلا

 رسکلاب يرسيو ورسي یرس لاقي ةورم [ oes ]“« حاحصلا» يفو «« برغملا» يفاذك

 . اًيرس راس يأ ةوارس اورسيو امهيف ًاورس يرسي
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 ةكرشلا حصت ام هب دارملاو لاملا يف كلذو « ءاهتناو ءادتبا ةاواسملا قيقحت نم دب الف ‹ نييواستم يأ

 امهدحأ كلم ول هنأل فرصتلا يف اذكو . هيف ةكرشلا حلصي ال اميف لضافتسلا ربتعي الو «هيف

 هذهو . ىلاعت هللا ءاش نإ نيبنس امل نيدلا يف كلذكو« يواستلا تافل رخآلا هكلمب ال فرصت

 ام فرعأ ال كلام لاقو « يعفاشلا لوق وهو زوجي ال سايقلا يفو ًاناسحتسا اندنع ةزئاج ةكرشلا

 ‹ ةضوافملا

 نييواستم اوناك اذإ سانلا حلصي ال يآ :ش ( نييواستم يأ ) :م هلوقب ىضوف فنصملا رصقو

 . فالتئالا حلصي الو « فالتخالا عقيف هرمأ يضم ديري مهنم لكف « رومألا يف

 ذخأم نم ركذ ام ىلع ءانب رهاظف ءادتبا امأ :ش ( ءاهتناو ءادتبا ةاواسملا قيقحت نم دب الف ) :م

 دقع دعب عانتمالا امهنم دحاو لكل ناك نإف ةزئاجلا دوقفملا نم ةضواعملا نألف ءاهتنا امأو ‹ ةماقتسا

 ‹ ءاهتنالا يف اذكف « ةاواسملا طرشب ةضوافتملا ءادتبا يف ءادتبالا مكح امهماودل ناكف ةكرشلا

 . ةضواعملا ىقبي الف « ةاواسملا نوكت ال دقعلا دعب امهدحأ لام داز اذإ ىتح

 دارملا يأ :ش ( هيف ةكرشلا حصت ام هب دارملاو « لاملا يف ) :م ةاواسملا ققحت يأ :ش ( كلذو ) :م

 اًضيأ سولفلاو ريناندلاو مهاردلاك هيف ةكرشلا حلصت يذلا لاملا وه ةاواسملا هيف طرتشا يذلا لاملاب

 وهو « ةضواعملا لطبي هيف لضافتلا راقعلاو ضورعلاك ةكرشلا هيف حلصي ال ام ال « امهلوق ىلع
 : هلوق ینعم

 ال نويدلااذكو « اهوحنو تابنلاك :ش ( هيف ةكرشلا حلصي ال اميف لضافتلا ربتعي الو ) :م

 يف هركذ رفني ملام ةضواعملا لطبي ال سانلا ىلع نويد امهدحأل ناك ول ىتح ةكرشلا اهيف حلصت

 اذكو يأ « لاملا يف كلذو هلوق ىلع فطع :ش ( فرصتلا يف اذكو ) :م . ؟ةريخذلا»و «حاضيإلا»

 نأب :ش ( يواستلا تافل رخآلا هكلمي ال اًقرصت امهدحأ كلم ول هنأل ) :م فرصتلا يف ةاواسملا قيقحت

 ملسملاو غلابلاو يبصلاو دبعلاو رحل ا نيب ةضوافملا حلصي الف « اًيمذ وأ اًيبص وأ ادبع رخآلا ناك

 نع :ش (ىلاعت هللا ءاش نإ نيبنس امل ) :م كلذو هلوق ىلع فطع :ش ( نيدلا يف اذكو ) :م يمذلاو

 :م ةضواغفملا ةكرش يأ :ش (ةكرشلا هذهو) :م ةروكذمل ا ءايشألا هذه يف يواستلا طارتشا نيبنس بيرق

 . دمحأ لاق هبو :ش ( يعفاشلا لوق وهو زوجي ال سايقلا يفو « اتاسحتسا اندنع ةزئاج)

 فيك اهفرعي مل اذإ هنأل ضقانت اذهو «يفاكلا» يفو :ش ( ةضواغملا ام فرعأ ال كلام لاقو ) :م

 الو داسفلاب اًمکح نوکیام يردأ ال هلوق نآب اذه درو ‹ روصت الب قيدصت ال ذإ داسفلاب مکحي

 . ضقانتلا مزلي ىتح زاوجلاب

 هدنع اهفصو ةلمحلا يف زوجت ةضواغملا نأ كلام باحصأ نع يكحو ىنعملاو : «ةيلحلا» يفو

 هيف طرتشب الو « هدیک هدي نوکتو « هتبیغو هروضح عم فرصتلا رخآ ىلإ دحاو لک ضوفی نأ
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 . دساف هادرفناب كلذ لكو ‹ لوهجمب ةلافكلاو سنجلا لوهجمب ةلاك ولا تنمضت اهنأ سايقلا هجو

 اهب نولماعتي سانلا اذكو « ةكربلل مظعأ هنإف اوضواف ةَ هلوق ناسحتسالا هجو

 ءارشب يأ :ش ( سنجل ا لوهجمب ةلاكولا تنمضت ) :م ةضوافملا نإ يأ :ش ( اهنآ سابقلا هجو ) :م

 يأ :ش ( كلذ لكو « لوهجمب ) :م ةلافكلا تنمضت يأ :ش ( ةلافكلاو ) :م سنج لا لوهجم ءيش

 . هب ينعي نالف ىلع كل باد ام هلوق يف امك ةزئاج اهنإف «مودعم ةلافكلا فالخب اًضيأ حصي ال

 زوجي هنإف تئش ام عنصأ يلام يف كتلكو رخآل لاق اذإ امك ةزئاج ةماعلا ةلاكولا : ليق نإف

 ماعطلا ءارش قح يف ةلاكولا تبت ال هنإف « انه اه دارب سيل مومعلاب بيصأ اميف فرصتي نأ هل

 ناسحتسالا هجو ) :م . زوجي الف سنجلا لوهجم ًاليكوت ناك اًماع نكي مل اذإف « هلهأل ةوسكلاو

 يزارتألا لاقو « لصأ هل سيل بيرغ اذه :ش ( ةكربلل مظعأ هنإف اوضواف «- مالسلا هيلع- هلوق

 . مصخل ا هب یضري ال اذهو ةَ يبنلا نع مهبتك ةماع يف انباحصأ ىور ام ناسحتسالا هجو

 هل ليق : يكاكلا لاقو « ننسلا باحصأ هاور الو ربخلا فرعي ال «ينغملا» يف ةمادق نبا لاقو

 . ننسلا باحصأ هيوري نأ ثيدحلا ةحص طرش نم سيل ذإ « هتحص مدع ىلع لدي ال اذه

 ىلإ يهتني نأ ىلإ ةقث نع ةقث يوري نأ ثيدحلا ةحص طرش نم دبال نكلو كلذ انملس : تلق

 متضوافاذإ :- مالسلا هيلع- هلوق اًضيأ ىكاكلا ركذو « ةي يبنلا ىلإ مث ةباحصلا نم دحأ

 . ةضواغملااونسحأف

 نب حلاص نع تاراجتلا يف «هننس» يف هجام نبا ىور معن « كلذ لثم بيرغ اًسضيأ : تلق

 ربلا طالتخاو ةضوافملاو لجأ ىلإ عيبلا ةكربلا نهيف ثالث » : ل وسر لاق : لاق بیهص

 یهتنا ' «.. عیبلل ال تیبلل ریعشلاب

 ارب اورو « اشا ةضراشلا هجام نب غن شعب یش وازاو تاقاپ رانا ر

 غلب نأب ةضواعملا رسفو « داضلاو نيعلاب ةضواعملا طبضو « «ثيدحلا بيرغ» باتك يف يبرحلا

 ءارلا حتفب ضرعلا لاقو ءاهريغ وأ ةباد نم روفنلا روجأم وه ضرعلاو لاق . هلثم ضرعب هاضرع
 . ؟سفنلا ىنغ ىنغلا امإ ضرعلا ةرثك نع ىنغلا سيل ١ : -مالسلا هيلع -هلوق هنمو « ايندلا ماطح

 :ش ( اهب نولماعتي سانلا اذكو ) :م ناسحتسالا هجول لالدتسالا هب حصي ال اًضيأ اذه : تلق

 . (۲۲۸۹) ةجام نبا (۱)
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 ةظفلب الإ دقعنت الو . ةبراضملا يف امك ًاعبت ةلمحتم ةلاهجلاو سايقلا كرتي هبو ريكن ريغ نم
 وه ربتعملا نأل زوجت ةضوافملا هيضتقت ام عيمج انيب ول ىتح ماوعلا ملع نع اهطئارش دعبل ةضواغملا
 امهدحأ ناك نإو «يواستلا ققحتل « نييمذ وأ نيملسم نيريبكلا نيرحلا نيب زوجيف : لاق ىنعملا
 خلابلاو يبصلا نيبالو « كولمملاو رحلا نيب زوجت الو انلق ال اضيأ زوجي ايسوجم رخألاو ًايباتك

 « يواستلا مادعنال

 . اهزاوج ىلع ًاليلد ناكف :ش ( ريكن ريغ نم ) :م ةضوافملاب يأ

 لماعتلا نأل : يكاكلا لاق :ش ( سايقلا كري ) :م اهب سانلا لماعتب يأ :ش ( هبو ) :م
 ةضواغملا ةكرش زاوج در دقو :« يواحطلا رصتخمل هح رش » يف يزارلا ركب وبأ لاقو «عامجإلاك
 . ىلاعت هللا امهمحر - نيريس نباو يبعشلا نع

 هيف تركذ يتلا ةلاهجل ا نأ هريدقت سايقلا ةهج نع باوج اذه :ش ( اًعبت ةلمحتم ةلاهجلاو ) :م
 ال سنجل ا ةلوهجمل ةلاكولا نأب ادصق تبثي الو اًنمض تبثي ءيش نم مكو « ادصق ال اعبت تلمحت
 نع ليكو هفرصت تقو براضلا نإف :ش ( ةبراضملا يف امك ) :م عامجإلاب اًنمض تبثيو ادصق تبثي
 نألو ءادصق ال ةبراضملا دقع نمض ىف اهتوبثل ةلاهجلا تلمحتف سنجل ا لوهجمب نكل لالا بر
 ` ٠ انهةعزانمالو دبال ةعزانملا رابتعاب لطبت ةلاهحلا

 ( ماوعلا ملع نع اهطئارش دعبل ةضواغملا ظفلب الإ ) :م ةضواعملا ةكرش يأ :ش ( دقعنت الو ) :م

 نيب ول ىتح يأ ةينثتلا ظفلب :ش ( انيب ول ىتح ) :م اهماكحأ عيمج نوفرعي ال سانلا رثكأ نإف :ش
 . ظفللا ال :ش ( ىنعملا وه ربتعملا نأل زوجت ةضواغملا هيضتقت ام عيمج ) :م نادقاعتملا

 . ةلافك لصألا نامض طرش ةلاوحلاو « ةلاوح لصألا ةءارب طرشب ةلافكلل لعجي اذهو

 (نييمذ وأ نيملسم نيريبكلا نيرحلا نيب زوجيف ) :م : - هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ةفص نيريبكلا : هلوقو « دبعلاو رحلا نيب نوكي نأ نع هب زرتحا نيرح نيب ةضواعملا زوجتف يأ :ش
 . ريغصلاو ريبكلا نيب نوكي نأ نع هب زرتحا نيرحلا

 نييمذ وأ هلوقو « اًيمذ رخآلاو اًملسم امهدحأ نوكي نأ نع هب ررضلا لاح نيملسم : هلوقو
 نيملسم هلوق دعب فنصملا ركذي ملو ‹ كلذ عيمج يف :ش ( يواستلا ققحتل ) :م نييمذ نيب وأ يأ
 . كلذ نم دب الو « نيلقاع ظفل

 (انلق امل اًضيأ زوجي اًيسوجم رخآلاو اًيباتك ) :م نيضواعتملا دحأ يآ :ش ( امهدحأ ناك نإو ) :م
 . ةدحاو ةلم هلك رفكلا نأل « امهنيب يواستلا ققحتل هلوق وهو :ش

 (يواستلا مادعنال غلابلاو يبصلا نيب الو كولمملاو رحلا نيب ) :م ةضوافملا يأ :ش ( زوجت الو ) :م
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 ال يبصلاو « ىلوملا نذإب الإ امهنم ًادحاو كلي ال كولمملاو ةلافكلاو فرصتلا كلم غلابلا رحلا نأل

 يبأ لوق اذهو .رفاكلاو ملسملا نيب الو لاق . يلولا نذإب الإ فرصتلا كلمي الو ةلافكلا كلم

 ةلاكولا يف امهنيب يواستلل زوجي -هللا همحر- فسوي وبأ لاقو -هللا امهمحر- دمحمو ةفينح

 ‹ ةزئاج اهنإف يفنحلاو يوعفشلا نيب ةضوافملاك امهدحأ هكلمي فرصت ةدايزب ربتعي الو « ةلافكلاو

 ةيمستلا كورتم يف فرصتلا يف ناتوافتيو

 كلم ال كولمملاو ةلافكلاو فرصتلا كلم غلابلا رحلا نأل ) :م ةاواسملا مدعل خسنلا ضعب يفو :ش

 رحل ا نيب هلوق ىلإ عجري:ش ( ىلوملا نذإب الإ ) :م ةلافكلاو فرصتلا نم يأ :ش ( امهنم ادحاو

 . كولمملاو

 :ش ( يلولا نذإب الإ فرصتلا كلي الو ) :مال وأ هيلو هل نذأ :ش ( ةلافكلا كلمي ال يبصلاو ) :م

 مدعل امهنيب ةضواغملا زوجي ال يأ يرودقلا مالك نم :ش ( رفاكلاو ملسملا نيب الو ) :م هلوقو -هللا

 لاقو « دمحمو ةفينح يبأ لوق ) :م رفاكلاو ملسملا نيب ةضواغفملا زاوج مدعو يأ :ش ( اذهو ) :م

 لك نأل :ش ( ةلافكلاو ةلاكولا يف ) :م رفاكلاو ملسملا نيب يأ :ش ( امهنيب يواستلل زوجي فسوي وبأ

 . ليفكتلاو ليكوتلا كلي امهنم

 يمذلا هكلي ام لك نأل فرصتلا يف امهيواستل كلذ زوجي فسوي يبأ دنع نأ حارشلا ركذو

 ال ملسملاو « هسفنب هكلي يمذلا نآ هباوجو «ليكوتلاب اضيأ ملسملا هكله ريزنخلاو رمخلا ءارش نم

 لاقي امع - هللا همحر - فسوي يبأ ةهج نم باوج اذه :ش ( فرصت ةدايزب ربتعي الو ) :م

 :ش ( امهدحأ هكلمي ) :م فرصت ةدايزب ربتعي ال هنأ باوجلا ريرقتو « يواستلا مدعناف ملسملل زوجي

 يف ناتوافتيو ) :م قافتالاب :ش ( ةزئاج اهنإف يفنحلاو يوعفشلا نوب ةضوافملاك ) :م نيضواعتملا دحأ يأ

 . يفنحلا فالخب ًالالح دقتعي هنأل « ادمع :ش ( ةيمستلا كورتم يف فرصتلا

 رمأب فرصتلا كلي امهدحأ نأ امك فرصتلا لصأ يف يواستلاب رابتعالا نأ مالكلا لصاحو

 نيب ةضوافملاك كلذ فرصي الف « فرصت ةدايزب صتخا امهدحأ نكل رخآلا كلذكف « ةباين وأ هل

 . يعفاشلا ىلإ ةبسن يوعفشلا نيب هلوق انركذ امك « يفنحلاو يعفاشلا

 بوسنم هنإف يعفاشلا مامإلل لاقي امك بهذملا يعفاشلا لاقي نأ باوصلا لب « حصي ال اذكف

 لاقو « ةحصلا ىلع يفنحلاو يعفاشلا نيب ءالعلا يخيش ةخسن يفو « هدادجأ دحأ عفاش ىلإ
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 فرصتلا يف امهنيب يواست ال هنأ امهلو « دوقعلا نم زئاجلا ىلإ يدتهيال يمذلا نأل هركي هنأ الإ
 زوجي الو . حصي ال ملسم اهارتشا ولو « حص ريزانخ وأ ًارومخ لاما سأرب یرتشا ول يمذلا ناف

 حصت مل عضوم لك يفو «ةلافكلا ةحص مادعنال نيبتاكملا نيب الو نويبصلا نيب الو نيدبعلا نوب

 دق وه ذإ ‹ نانعلا طئارش عامجتسال ًانانع ناك نانعلا يف كلذ طرتشي الو ‹ اهطرش دقفل ةضواغملا

 دقو «ًاصاخ نوکی

 يفنحلا باوصلاو « نونلا دعب ءافلاب ينعي يفنحلاو يعفاشلا نيب خسنلا ضعب يفو : يكاكلا

 فنحلا ىلإ بوسنم ءايلاب يفنحلاو « ءايلا فذحب ًالعف ةليعف ىلإ ةبسنلاب ةفينح يبأ ىلإ بوسنم
 . ءايلا نودب

 ةلاكولا يف امهنيب يواستلا زوجي فسوي وبأ لاقو « هلوق نم ءانثتسا :ش ( هركي هنأ الإ ) :م

 :ش ( دوقعلا نم زئاجملا ىلإ يدتهي ال يمذلا نأل ) :م هلوقب هركذ ام وهو ‹ ةهاركلا هجوو < ةلافكلاو

 . اًمارح هكيرش نوكي نأ نمؤي الف ‹ نيدلا نم زرتحي ال هنأل

 ول يمذلا نإف ‹ فرصتلا يف امهنيب يواست ال هنأ ) :م دمحمو ةفينح يبألو يأ :ش ( امهلو ) :م

 ( حصي ال ملسم ) :م ريزانخلاو رمخلا يأ :ش ( اهارتشا ولو « حص ريزانخ وأ ارومخ لالا سأرب یرتشا
 . يواسي الف :ش

 نإف ‹ اهنم فرصتلا يف ةاواسم الو ‹ حصي ثيحب يسوجملا يباتكلا ةضواعم لكل : تلق نإف

 هسفن رجاؤي يباتكلا اذكو « فرصتي ال يباتكلاو « ةيلالا دقتعي هنأل ةدوقوملا يف فرصتي يسوجللا

 . حبذلل هسفن رجاؤي ال يسوجملاو حبذلل

 يف ةاواسملاو ءةاواسملا ققحتف يسوجملاو يباتكلا نيب لصفي الام ةدوقوملا لعج نم : تلق

 نأ هيلع لمعلا كلذ لقني نأ لجأ نم يباتكلاو يسوجملا نم دحاو لك نإف ينعي ءةتباث ةرجاؤما

 لحي ال ناك نإو « رجألا اهب بجوتسم ةحيحص حبذلل يسوجلملا ةراجإو « هبئانب وأ هسفنب هميقي
 . هتحیبد

 ةحص مادعنال نيبتاكملا نيب الو نييبصلا نيب الو نيدبعلا نيب ) :م ةضوافملا يأ :ش ( زوجي الو ) :م

 . مهتضوافم حصي الف « ةلافكلا نمضتت ةضوافملاو بتاكم لاو يبصلاو دبعلا نم يأ :ش ( ةلافكلا

 . نييتاكملا نيب ال لاق

 طرتشي الو ‹ اهطرش دقفل ةضوافملا حصت عضوم لك يفو ) :م رحلاو بتاكملا نيب حصي ال اذكو

 هنأل :ش ( اًنانع ناك ) :م نانعلا ةكرش يف طرشلا كلذ طرتشي ال هنأ لاحلاو يأ :ش ( نانعلا يف كلذ

 . :ش ( نانعلا طئارش عامجتسال ) :م ةضوافملا ةرابعب نانعلا ىنعمب ىتأ

 دقو ) :م ةراجتلا نم عون يف :ش ( اصاخ نوكي دق ) :م نانعلا ةكرش دقع يأ :ش ( وه ذإ ) :م
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 يف ةكرشلا وهو دوصقملا ققحتلف ةلاكولا امأ ء ةلافكلاو ةلاكولا ىلع دقعنتو : لاق. اماع نوكي

 ةبلاطملا هجوت وهو تاراجتلا بجاوم نم وه اميف ةاواسملا ققحتل ةلافكلا امأو . هانيب ام ىلع لاملا

 اذكو ‹ مهتوسكو هلهأ ماعطإ ةكرشلا ىلع نوكت امهنم دحاو لك هيرتشي ام لاق . اعيمج امهوحن

 مادإلا اذکو « هتوسک

 مسق يف «لماشلا» يف هانركذ ام هريظن اهيف ةماع ةضوافملاو « ةراجتلا عاونأ يف :ش ( اًماع نوكي

 اذإف «نانعلا نم معأ ةضواغملاو نانعلا ةكرش تناك يمذو ملسم نادبع ضراعت نإو . «طوسبملا»

 تابثإ زاج امك ةضواغملا ظفلب نانعلا تابثإ زاجف صوصخلا ىنعم يقبف مومعلا ينعي لطب

 . مومعلا ظفلب صوصخلا

 دقعنتو) :م : - هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م خسنلا ضعب يف ةضواعملا يأ دقعنتو

 رخآلا نع ًاليكو رشاب اميف نوكي نيكيرشلا نم دحاو لك نأ ينعي :ش ( ةلافكلاو ةلاكولا ىلع

 ال ريغلا لام يف فرصتلا نأل :ش ( لاملا يف ةكرشلا وهو دوصقملا ققحتلف ةلاكولا امأ ) :م هنع ًاليفكو

 لك نوكيف ةكرشلا نم دوصقملا ققحتل ةلاكولا تبثتف ةيالولا دجوت ملو « ةلاكو وأ ةيالوب الإ زوجي

 ام نوکیل اذه لبق هلوق دنع ينعي :ش ( هانیب ام ىلع ) :م فصنلا يف هبحاص نع ًاليكو امهنم دحاو

 . امهنیب اکرتشم فرصتلاب دافتست

 ةضوافملا داقعنا امأو يأ :ش ( تاراجتلا بجاوم نم وه اميف ةاواسملا ققحتل ةلافكلا امأو ) :م

 نم يأ ةراجتلا تابجوم نم وه رمأ يف ةاواسملا يهو ةضوافملا ىنعم ققحتيف ةلافكلا ىلع
 . ةراجتلا بجويو ةراجتلا بجاوم نم وه يذلا رخآلا رمألا يأ ‹ اهتايضتقم

 اميف رخآلا نع ًاليفك امهنم دحاو لك نوكيف :ش ( اًعيمج امهوحن ةبلاطملا هجوت وهو ) :م

 ‹ ةفينح يبأ دنع رخآلا مزل يبنجأ نع لاب امهدحأ لفك اذإو « ةراجتلا ببسب هيلع بجو

 . خسنلا رثكأ يفو امهنم دحاو لك هارتشا اذإو . ىلاعت هللا ءاش نإ ءيجي ام ىلع امهل اًقالخو

 نم يأ :ش ( امهنم دحاو لك هیرتشی امو ) :م : - هللا همحر - يرودقلا ېآ :ش ( لاق ) :م

 . ةصاخ هارتشا يذلا نوكت اهنإف :ش ( مهتوسكو هلهأ ماعطإ ةكرشلا ىلع نوكت) :م نيضواعتملا

 اذكو ) :م ةصاخ هل نوكي هارتشا يذلا ةوسك اذكو يأ :ش ( هتوسك اذكو ) :م فنصملا لاق

 الأ « نمشلاب امهنم دحاو لك بلاطي نكل « ةكرشلا ىلع ال هارتشا يذلا نوكي ينعي :ش ( مادإلا
 . «هرصتخم» يف يخركلا هلاق ام ىلإ ىرت

 ةصاخ لوق وهو زئاج كلذف « هنم مهل دبال ام وأ ةوسك وأ هلهأل اًماعط امهدحأ ىرتشا اذإو

 . ءيجي ام ىلع ءاش امهيأ كلذ نمثب بلاطي نأ عئابللو « هبحاص نود

 اذإ ءطولل ةيراج يرتشي نأ هل سيلو « هكيرش نذإب اهأطيل ةيراج امهدحأ ىرتشا اذإ اذكو
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 ءارش ناكو ‹ فرصتلا يف هبحاص ماقم مئاق امهنم دحاو لكو « ةاواسملل دقعلا ىضتقم نأل

 ‹ ةرورضلل ةضواغملا نع ىنثتسم هنأل ناسحتسا وهف باتكلا يف هانثنسا ام الإ امهئارشك امهدحأ

 نم دب الو«هلام نم فرصلا الو هبحاص ىلع هباجيإ نكييالو عوقولا ةمولعم ةبتارلا ةجاحلا نإف
 امهيأ نمثلاب ذخأي نأ عئابللو انيب امل ةكرشلا ىلع نوكي نأ سايقلاو « ةرورض هب صتخيف ءارشلا
 هنأل ىدأ ام هتصحب يرتسمملا ىلع ليفكلا عجريو « ةلافكلاب هبحاصو « ةلاصألاب يرتسشملا ءاش
 حصي امع الدب نویدلا نم امهنم دحاو لک مزل الو : لاق. امهنیب كرتشم لام نم هيلع ًانید ضبق

 رخآلاف كارتشالا هيف

 . هکیرش هل نذأی مل

 ىرتشا نإو اًصضيأ - هللا همحر - «ىخركلا رصتخم» ىفو ةمدخلل ةيراج ىرتشا اذإ كلذكو

 قحتسملا ذخأي دقعلا ىطاولا ىلعف تقحتسا مث اهدلوتساف هكيرش نذإب ءطولل ةيراج امهدحأ

 . ءاش امهيأ دقعلاب

 ىنشملل ليلعت اذهو :ش ( ةاواسملل ) :م ةضوافملا ةكرش دقع ىأ :ش ( دقعلا ىضتقم نأل ) :م
 ماقم مئاق ) :م نيضواعتملا نم يآ :ش ( امهنم دحاو لكو ) :م ةكرشلا ىلع نوكي هلوق وهو هنم

 . يرودقلا يف يأ :ش ( باتكلا يف هانثتسا ام الإ امهئارشك امهدحأ ءارش ناكو فرصتلا يف هبحاص

 لك نأل :ش ( ةرورضلل ةضواغملا نع ىنثتسم هنأل ناسحتسا ) :م هنم ىنشتسملا يأ :ش ( وهف ) :م

 مل امهنم دحاو لك نأ مولعمو « كلذ ىلإ هتجاحب ملاع هبحاص كراش كراشي نيح امهنم دحاو
 . هكيرش ىلع هلايع ةقفنو هتقفن نوكت نأ ةضوافملا ظفلب دصقي

 بترم رمأو مادو تقتسااذإ ءيشلا بتر مهلوق نم ةبتارلا يآ :ش ( ةبتارلا ةجاحلا نإف ) :م

 ىلع ) :م نيضواحتملا دحأ ءارش باجيإ يأ :ش ( هباجيإ نكمي الو « عوقولا ةمولعم ) :م تباث مئاد

 ماعط ءارش يأ :ش ( ءارشلا نم دب الو « هلام نم ) :م نمثلا فرص يأ :ش ( فرصلا الو هبحاص

 هنأل :ش ( ةرورض ) :م ةوسكلاو ماعطلاب يرتشملا صتخي يأ :ش ( هب صتخيف ) :م مهتوسكو لهألا

 . كلذ ءارش نم دبال

 دقعلا ىضتقم نأل هلوق وهو :ش ( انيب امل ةكرشلا ىلع ) :م كلذ لك :ش ( نوكي نأ سايقلاو ) :م

 يأ :ش ( امهيأ ) :م مادإلاو ةوسكلاو ماعطلا نمشب يأ :ش ( نمشلاب ذخأي نأ عئابللو ) :م ةاواسملا

 :م رشابملا وه هنأل :ش ( ةلاصألاب ) :م يرتشملا بلاطي يأ :ش ( يرتشملا ءاش ) :م نيضواعتملا

 يرتشملا ىلع ليفكلا عجريو ) :م هنع ليفك هنأل :ش ( ةلافكلاب ) :م هبحاص بلاطي يأ :ش ( هبحاصو)

 نيب يأ :ش ( امهنيب كرتشم لام نم هيلع ايد ىضق هنأل ) :م ةكرشلا لام نم ينعي :ش (ىدأ اب هتصحب
 يأ :ش ( رخآلاف كارتشالا هيف حصي امع الدب نويدلا نم امهنم دحاو لك مزلي امو ) :م نيضواعتملا
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 رخآلا مسقلا نمو «راجئتسالاو عيبلاو ءارشلا كارتشالا هيف حصي امف « ةاواسملل اقيقحت هل نماض

 مزل يبنجأ نع لامي امهدحأ لفك ولو ةقفنلا نعو دمعلا مد نع حلصلاو علخلاو حاكنلاو ةنايخلا

 ‹ عربت هنأل مزلی ال لاقو -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع هبحاص

 ةكرش هيضتقت يذلا ةاواسملا ينعي يأ :ش ( ةاواسملل اًقيقحت « هل نماض ) :م رخآلا كيرشلاف

 . هيف كارتشالا حصي ام ةلمج نمف يأ :ش ( هيف كارتشالا حصي امف ) :م ةضواعتملا

 عيبلا يف ةميقلاو « زئاجلا عيبلا يف نمثلا نكل ‹ ةرهاظ امهتروص :ش ( ءارشلاو عيبلا ) :م

 وأ ةباد وأ امهتراجت يف ريجأ نيضواعتملا دحأ رجأتسم نأ هتروص :ش ( راجفتسالاو ) :م دسافلا

 دحاو لکو «ةراجتلا دوقع نم ةراجإلا نأل ۽ ءاش امهيأ رجألا ذخأي نأ رجؤمللف ءايشألا نم اًئيش

 . ةراجتلا نم همزلي ال هبحاص نع ليفك امهنم

 امهيأ ذخأي نأ يراكمللف اهيلع جحت ةكم ىلإ ًالبإ رجأتسا وأ هسفن ةجاحل هرجأتسا نإ كلذكو

 نم یدآ نإو هرمأب هنع لفک ام یدأ هنأل هيلع هب عجری هلام صلاخ نم یدآ اذِإ هکیرش نآ الإ « ءاش

 . ئردلا نم هبيصن هيلع عجري ةكرشلا لام

 مزتلملا وه هنأل « هرجأتسا يذلا وه نأل رجأتسا يذلا ريغ هب ذخؤي الف نانعلا ةكرش يف امأو

 :م كارتشالا هيف حصي ال ام يأ :ش ( رخآلا مسقلا نمو ) :م هنع ليفكب سيل هبحاصو دقعلاب

 اذإ «طوسبملا» يفو « كيرشلا مزلي بقعلا نامض نأل مدلا يفن ىلع ةنايخلا اهب دارأ :ش (ةنايخلا)

 فلحتسي نأ دارأ مث « فلحف هفلحتسا تارودقم قش نإامهل أطخ امهدحأ ىلع لجر ىعدا

 يف سيل اميف رخآلا نع ًاليفك دحأ نوكي ال ذإ هكيرش عم هل ةموصحخ ال ذإ كلذ هل سيل هكيرش

 ٠ . ةراجتلا

 امهدحأ ىلع لجر ىعدا اذإ ءايشألا هذه يفف :ش ( دمعلا مد نع حلصلاو علخلاو حاكنلاو ) :م

 نأ يعدملل مدخي مداخ عيبب امهدحأ ىلع ىعدا ول ام فالخب رخآلا فلحي نأ هل سيل هفلحو

 دقع رخآ عم ةأرملا تدقع ول ام علخلا ةروصو ملعلا ىلع هكيرشو تابثلا ىلع هيلع ىعدملا فلحي

 . اهکیرش

 :م كلذ نم ءيش هكيرش مزلي ال ءيش ىلع ةقفنلا نع حلصلا اذكو يأ :ش ( ةقفنلا نعو ) :م

 ال : لاقو « ةفينح يبأ دنع هبحاص مزل يبنجأ نع لامب ) :م نيضوافملا دحأ يأ :ش ( امهدحأ لفك ولو)

 :ش ( عربت هنأل ) :م خسنلا ضعب يفو لعافلا مسا ةغيص ىلع عربتم ليفكلا نأل يأ :ش ( همزلي

 . عربت ةلافكلا دقع نأل يأ ردصملا ةفصب

 نإو هنع لوفكملا نأب لفك اذإ اذهو : ثيللا وبأ هيقفلا لاقو ‹ ءالعلا يخيش ةخسن يف اذكو
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 راصو ثلثلا نم حصي ضيرملا نم ردص ولو بتاكملاو نوذأملاو دبعلاو يبصلا نم حصي ال اذهلو

 هنأل « ءاقب ةضواعمو ءادتبا عربت هنأ -هللا همحر- ةفينح يبألو « سفنلاب ةلافكلاو ضارقإلاک
 حص ءاقبلا ىلإ رظنلابف هرمأب ةلافكلا تناك اذإ هنع لوفكملا نع يدؤي امب نامضلا بجوتسي

 «هركذ نمم حصت مل ءادتبالا ىلإ رظنلابو ةضوافم لا هنمضتل

 نإ « يواحطلا حرش» يفو « اًعيمج مهلوق يف هبحاص ىلع ءيش بجي ال نأ يغبني هنذإ ريغب لفك
 . عامجإلاب هبحاص هب ذخاؤي الف سفنلاب ةلافكلا تناك

 نوذاملاو دبعلاو يبصلا نم حصي ال ) :م اًعربتم ةلافكلا دقع نوكلو يأ :ش (اذهلو ) :م
 نم ) :م ةلافكلا دقع وأ لفكتلا يأ :ش ( ردص ولو ) :م عربتلا لهآ نم اوسيل مهنأل :ش (بتاکملاو
 ةلاحب ةلافكلا رودص ديقو : يكاكلا لاق :ش ( ثلشلا نم حصي ) :م توم لا ضرم :ش ( ضيرملا
 . عامجإلاب لالا عيمج يف كلذ ربتعي ةحصلا ةلاح يف ةقباسلا ةلافكلاب رقآ ول ضيرملا نال ضرما

 لاقو « كيرشلا مزلي ال ثيح :ش ( ضارقإلاك ) :م لاملاب ةلافكلا دقع يأ :ش ( راصو ) :م
 ألام نيضوافتملا دحأ ضرق ول : «حاضيإلا» يف ركذ هنإف فالتخا ضارقإلا يفو : يكاكلا
 يبأ لوق سايق يفو « ًالوأ لاملا نمث نمضي الو امهيلع ارئاج ناك ةحصلا ذخأو ًالجر هاطعأو
 . هكيرش ةحص ضرقلا نمضي : - هللا همحر- فسوي

 :م ةلافكلا دقع يأ :ش ( ةفينح يبألو ) :م رخآلا هب ذخاؤي ال ثيح :ش ( سفنلاب ةلافكلاو ) :م
 لفك ولو « ثلثلا نم ربتعي لفك ول ضيرملا نأ ىرت الأ ٠ رمألا ءادتبا يف يآ :ش ( ءادتبا عربت هنأ)
 ىلع[. . . ]هنأ ىرت الأ ءاقبلا ةلاح يف يأ :ش ( ءاقب ةضواعمو ) :م هتلافك زوجي ال نوذأملا دبعلا
 بجوتسي ) :م ليفكلا نأ ينعي « ءاقب ةضوافم ةلافكلا نوكل ليلعت اذه :ش (هنآل ) :م ءادألا
 :ش ( هرمأب ةلافكلا تناك اذإ هنع لوفكملا نع يدؤي اب ) :م هنع لوفكم ا ىلع هقحتسي يأ :ش (نامضلا
 . هنع لوفكملا رمأب يأ

 يف انمالكو :ش ( حصت مل ءادتبالا ىلإ رظنلابو ةضوافملا هنمضل حص ءاقبلا ىلإ رظنلابف ) :م
 امع نامضلا بجوتسم هنأل ءالعلا انخيش ةخسن يفو « هيلع مزل امدعب هكيرش مزلي هنأل ءاقبلا
 . هنع لوفكملا ىلع يدؤي

 ‹ حصي مل ءادتبالا ىلإ رظنلابو ةضواعملا هنمضتت ءاقبلا ىلإ رظنلابف هرمأب ةلافكلا تناك اذإف
 ةبلاطملا ذإ ءاقبلا ىلإ انه اه انتجاحو ىنعي ةضوافملا هنمضتت ءاقبلا ىلإ رظنلابف لمكألا لاق اذكو
 . رجألا مزل نماضلا كيرشلا ىلع لالا مزل املف ءاهمكح اهنأل ةلافكلا دعب هجوتم

 ءألوأ هنمضي دق هنأب ءادتبالا ىف ةمث انمالك نأل هريغو ىبصلا فالخب ءاقبلا ةلاح يه هذهو
 ةحصل انه اه كلذك الو هيلإ جانحم ةمث ءادتبألا نأل انه اه هربتعي ملو هيف عزتلا ١ . .]انربتعاف
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 نعف ضارقإلا امأو ءاهتناو ءادتبا عربت هنأل سفنلاب ةلافكلا فالخب ضيرملا نم ثلثلا نم حصيو

 مكح ال اهنيع مكح اهلثل نوكيف ةراعإ وهف ملس ولو هبحاص مزل هنأ-هللا همحر- ةفينح يبأ
 . ةضواعم ققحتت الف لجألا هيف حصيال ىتح لدبلا

 . هركذ نمم يبصلا نود نامضلا لهأ نم نماضلا نكل «ءادتبالا

 يبصلاو بتاكملا هب ديري : ةعيرشلا جات لاقو « نونجملاو يبصلا هب ديريو : لمكألا لاق

 . ىهتنا . . . نوذأملا دبعلاو

 نأل دمحمو فسوي وبأ هركذ يأ :ش ( هركذ نمم ) :م لوقو : - هللا همحر- يزارتألا لاقو

 ىلع لعفلا ركذيو بوصنملا ريمضلا كرتي نأ سايقلا وأ نينثالا ريمضب هاركذ لوقت نأ سايقلا

 . ىهتنا . . . بتاكلا ملق نم اذكه عقو هلعلف « لوعفملل ينبملا ةغيص

 نأل حيحص دارفإلا ريمضب هركذ نمت هلوقو ةرابعلا سنجب وهسلا ىلإ فنصملا ةبسن هيف :تلق
 - فسوي وبأ ناك نإو دمحم ىلإ اًبوسنم هيف ركذي يذلا «ريغصلا عماجلا» لئاسم نم ةلأسملا

 عماجلا» يف دمحم هركذ نمم يأ رابتعالا اذهب ريمضلل هدارفإو عضاوم يف هعم - هللا همحر

 . مهفاف «ريغصلا

 يأ :ش (هنأل ) :م هكيرش مزلي ال ثيح :ش ( سفنلاب ةلافكلا فالخب ) :م هنايب رم دقو توم لا ضرم

 . اًنيش هنع لوفكملا لبق ليفكلا بجوتسي ال ذإ :ش ( ءاهتناو ءادتبا عربت ) :م سفنلاب ةلافكلا دقع نأل

 ‹ عبشملا قيرطب ضارقإلاك راصو امهلوق نع باوج ةقيقحلا يف اذه :ش ( ضارتقالا امأو ) :م

 دنع :ش (هبحاص مزل هنآ ) :م نسحلا هاور :ش ( - هللا همحر- ةفينح يبأ نعف ) :م ضارقإلا نأ هنايب

 ىلعو هيلع زاج نيضواعتملا دحأ ضرف ول ىتح نسحلا ةياور ىلع همزلي ال هنآ ملسن الو ةفينح يبأ

 . اًنيش هکیرشل نمضي الو « هکیرش

 دنع هبحاص مزلي ال ضارقإللا نأ انملس ولو ينعي ميلستل تلا قيرطب باوج :ش ( ملس ولو ) :م

 ةضواعم ناك ول ذإ هزاوج ليلدب ةضواعم ال :ش ( ةراعإ ) :م ضارقإللا يأ :ش ( وهف ) :م ةفينح يبأ

 لثمل يأ :ش (اهلثمل نوكيف) :م كلذك ناك اذإف « ةيوبرلا لاومألا يف ةبسنلاب دقنلا عيب هيف ناكل

 :م ةيقيقحلا ةراعإلا يف امك :ش ( لدبلا مكح ال ) :م هضرقأ ام نيع يأ :ش (اهنيع مكح ) :م ةراعإلا

 همزلي ال هنكلو « زئاج ةيراعلاو ضارقإلا ليجأت نأل مزلي ال يأ :ش ( لجألا هيف حصي ال ىتح)

 يف ضارقإللا يف :ش ( ةضواعملا ققحتت الف ) :م كلذك رمألا ناك اذإو ء ليجأتلا كلذ ىلع يضلل

 . ضارمألا
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 باوجحلا قلطمو « ةضوافملا ىنعم مادعنال حيحصلا يف هبحاص مزلت مل هرمأ ريغب تناك ولو

 - ةفينح يبأ دنع ةلافكلا ةلزنب كالهتسالاو بصغلا نامضو ديقملا ىلع لومحم باتكلا يف

 . ءاهتنا ةضواعم هنأل -هللا همحر

 ال هنأ حیحصلاف ) :م هنع لوفكم ا رمأ ريغب يأ :ش ( هرمأ ريغب ) :م ةلافكلا :ش ( تناك ولو ) :م

 (ريغصلا عماجلا حرش» يف ثيللا وبأ هيقفلا بهذ هيلإو :ش ( ةضوافملا ىنعم مادعنال هبحاص مزلي

 ديق نع «ريغصلا عماحجلا» يف يأ :ش ( باتكلا يف باوحجملا قلطمو ) :م لاق ثيح فنصملا هعبتو

 . رادقملااذه - هللا همحر - دمحم دنع لوفكملا رمأب ةلافكلا

 عماجلا» حورش يف اوقرفي مل خياشملا ةماعو « هنع لوفكملا رمأب ةلافكلا تناك اذإ اذه

 ديقملا ىلع لومحم) :م «ريغصلا عماجلا» باتك باوج قالطإ هريغب وأ هرمأب ناك اذإ امهنيب «ريغصلا
 - دمحم دنعو . هكيرش مزلي هنأ يف ينعي :ش ( ةلافكلا ةلزنمب كالهتسالاو بصغلا نامضو

 - فسوي يبأ نع :ش ( ةفينح يبأ دنع ) :م ةلافكلا ةلزنب كالهتسالاو بصخلا نامض - هللا همحر

 ضرغلا نأل :ش ( ءاهتنا ةضواعم هنأل ) :م كيرشلا مزلي ال هنأ لوصألا ةياور ريغ يف - هللا همحر

 . بلطلا دنع

 ال ةلافكلا تح يف حصي امنإ « هدنع ةلافكلا ةلزنمب هلوق يف ةفينح وبأ صتخي : يكاكلا لاقو

 - ةفينح يبأ عم - هللا همحر - ادمحمامهيف نإف ‹ كالهتسالاو بصغلا نامض قح يف

 . هللا همحر - فسوي يبأ عم ةلافكلا يفو هكيرش همزلي هنأ يف - هللا همحر

 كالهتسالاو بصاغلا نامضو : لوقي نأ مالكلا قح ناكو - هللا همحر - يزارتألا لاقو

 ريغ يف - هللا همحر - فسوي يبأل اًفالخ دمحمو - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع ةلافكلا ةلزنمب

 . بلطلا دنع ضرغلا نأل « ءاهتنا ةضواعم هنأل كيرشلا مزلي ال هنأ لوصألا ةياور

 ةلافكلا ةلزنمب هلوق يف - هللا همحر - ةفينح يبأ صيصخت : - هللا همحر - يكاكلا لاقو

 يبأ عم دمحم اميس نإف « كالهتسالاو بصخلا نامض قح يف ال ةلافكلا قح يف حصي اغنإ هنع
 لاقو . - هللا همحر - فسوي يبأ عم ةلافكلا يفو « هكيرش همزلي هنأ يف - هللا همحر - ةفينح

 يبأ دنع ةلافكلا ةلزنب كالهتسالاو بصغلا نامضو : لوقي نأ مالكلا ىح ناكو : يزارتألا

 ةياور ريغ يف - هللا همحر - فسوي يبأل اًقالخ - هللا همحر - دمحمو - هللا همحر - ةفينح

 ۰ . لوصألا

 ىلع هب ضرتعا ام طوقس كل رهظي هجولا اذه ىلع بهاذملا ريرحت حيملت : لمكألا لاقو

 يبأ عم - هللا همحر - دمحم نأب - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع ةلافكلا ةلزنمب هلوق يف فنصلملا

 ةفينح يبأ صيصختل نوكي الف كيرشلا كالهتساو بصغلا نامض موزل يف - هللا همحر - ةفينح

 . هجو ةلافكلا ةلزنمب هلوقل الو
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 تراصو ةضوافملا تلطب هدي ىلإ لصوو هل بهو وأ ‹ ةكرشلا هيف حصت الام امهدحأ ثرو نإو

 ال رخآلا نأل اذهو ءاقبو ءادتبا هيف طرش يه ذإ لام ا سأر حلصي اميف ةاواسملا تاوفل ًانانع
 تسيل ةاواسملا نإف ‹ ناكمإلل ًانانع بلقنت اهنأ الإ  هقح يف ببسلا مادعنال هباصأ اميف هكراشي
 دسفت الو . هل وهف اضرع امهدحأ ثرو نإف مزال ریغ هنوکل ءادتبالا مکح هماودلو هيف طرشب

 . هيف ةاواسملا طرتشي الف ‹ ةكرشلا هيف حصت ال هنأل راقعلا اذكو « ةضواغملا

 ةلمجملا هذه :ش ( ةكرشلا هيف حصت الام ) :م نيضواعتملا دحأ يأ :ش ( امهدحأ ثرو نإو ) :م

 دحأل يأ :ش ( هل بهو وأ ) :م ةقفانلا سولفلاو ريناندلاو مهاردلاك لاملاو الام هلوقل ةفص

 اًانع) :م ةكرشلا يآ :ش ( تراصو ةضوافملا تلطب هدي ىلإ ) :م لالا يأ :ش ( لصوو ) :م نيضواعتملا

 طرش ) :م ةاواسملا يآ :ش ( يه ذإ لالا سأر حلصي اميف ) :م طرشلا يه يتلا :ش ( ةاواسملا تاوفل

 ال . ءاقبلا ةلاحو ءادتبالا لاح يف يأ :ش ( ءاقبو ءادتبا ) :م ةضواغملا ةكرشلا دقع يف يأ :ش (هيف

 . ماودلا ةاواسم ءاضق

 رخآلا كيرشلا يأ :ش ( رخآلا نأل ) :م اًنانع اهتروريصو ةضواغملا نالطب يأ :ش ( اذهو ) :م

 يأ :ش ( ببسلا مادعنال ) :م لالا نم :ش ( هباصأ اميف ) :م هبحاص كراشي ال يأ :ش ( هك راشي ال) :م

 نأ ريغ يأ :ش ( اهنأ الإ ) :م رخآلا قح يف يأ :ش ( هقح يف ) :م ةراجتلا يهو ةكرشلا ببس
 ام لكو « ءادتبا نانعلا يف يأ :ش ( هيف طرشب تسيل ةاواسملا نإف  ناكمإلل انانع بلقنت ) :م ةضواغملا

 ءادتبالا مكح ) :م نانعلا ماودلو يأ :ش ( هماودلو ) :م . اًماود هيف طرتشيال ءادتبالا هيف طرشب سيل

 بجوم ىلع يضملا نع عنتما اذإ نيكيرشلا دحأ نإف مزال ريغ ادقع هنوكل يأ :ش ( مزال ريغ هنوكل
 « لاحلا يف ةكرشلا ءاشنإ امهنأك راصف « ةدرغملا ةلاكولاك راصف كلذ ىلع يضاقلا هربجي ال دقعلا

 . اًنانع نوكيف امهنيب ةاواسم الو

 امهربجيو خسفلاب نيدقاعتملا نم دحاو لك درفتيال ىتح مزال دقع ةراجإلا :ليق نإف

 فيكف نيدقاعتملا دحأ تومب ىقبي ال ىتح ءادتبالا مكح اهماودل كلذ عمو يضملا ىلع يضاقلا
 . ةراجإلا يف امك ءادتبالا مكح ماودل مزاللا دقعلا ذإ هاعدم تابثإل موزللا مدعب ليلعتلا حصي

 لاحلا يف امو « هعم هيلع دوقعلا نوكل حيرش لاق امك مزال ريغ دقع ةراجإلا هباوج يف : ليق
 نيبناحلا نم رظنلل اًقيقحت تاضواعملا يف لصأ موزللاو ةضواعم دنع هنأ الإ « ةيراعلا ةلزنمب ناكف
 . رادلا ةبقر نأل « قحتسملا توف رابتعاب اًمزال هنوك رابتعاب ال امهدحأ توجب ةراجإلاو عيبلا يف امك
 نم اعاتم يأ :ش ( اًضرع ) :م نيضواعتتملا دحأ يأ :ش ( امهدحأ ثرو نإو ) :م ثراولا ىلإ لقتنت

 . ةكرشلا يف نوكي ال ينعي « هل ضرعلاف يأ :ش ( هل وهف ) :م ةعتمألا

 امهدحأ ثرو اذإ ‹ ةضوافغملا دسفي ال اذكو يأ :ش ( راقعلا اذكو « ةضوافملا دسفت الو ) :م

 . باوصلاب ملعأ هللاو « نانعلا يف يأ :ش ( هيف ةاواسملا طرش الو ةكرشلا هيف حصت ال هنأل ) :م اراقع
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 لصق

 ليكملاو ضورعلاب زوجت : كلام لاقو « ةقفانلا سولفلاو ريناندلاو مهاردلاب الإ ةكرشلا دقعنت الو

 فالخب . دوقنلا هبشأف مولعم لام سأر ىلع تدقع اهنأل ًادحاو سنجلا ناك اذإ نوزوملاو

 . عرشلا دروم ىلع رصتقتف نمضي مل ام حبر نم اهيف امل ء اهابأي سايقلا نأل ءةبراضم ا

 ( لصف ) :م

 انه ثحبملا ناك الو ‹ ةكرشلا لام سأرل لاومألا نم حلصي ام نايب يف لصف اذه يأ : ش

 ريئاندلاو مهاردلاب الإ ةكرشلا دقعنت الو ) :م لاقف ةدح ىلع لصفب هركذ هلبق اميف ثحبملا ريغ

 لقبلا ةكرش يف نانعلاو ةضوافملا نوكت : «طوسبملا» يف يكاكلا لاق :ش ( ةقفانلا سولفلاو

 . لصحتي فيك اذكب الإ ةكرشلا دقعنت ال هلوق ناكف امهيف لاملا مدع عم هوجولاو

 ةكرشلا يف فيرعتلل ماللا نأل ةضوافملا ةكرش يه ةكرشلا دقعنت ال هلوقب دارملا : تلق

 . قباسلا ىلإ روكذملا فرصيف

 اذهلو « ةضواغملا نايب دعب هيف عرش هنأل ةضوافملا ةكرش دارملا اًضيأ «ةياهنلا» بحاص لاقو

 نأل ‹ ةحبارلا ىلإ ةقفانلا سولفلاب هلوقب . نانعلا ةكرش امأ هلوقب « نانعلا ةكرش نايبب اذه دعب أدب

 نيدقنلاب حصت ةكرتشملا نأ يف فالح الو ةقفانلا ربلاب زوجي اذكو ضورعلا نم ةقفانلا ريغ

 لاقو زوجي ال هجو يف يعفاشلاو دمحأ انباحصأ لاقف « ضورعلا يف فالخلاو ةقفانلا سولفلاو

 . اهلثب ةضواعملا دنع عجريو « دوقفملا ةبسن يلثملا ذإ زوجي اًيلثم ضورعلا تناك نإ هجو يف

 نأل يأ :ش ( اهنأل دحاو سنجلا ناك اذإ اًضيأ نوزوملاو ليكملاو ضورعلاب زوجي كلام لاقو ) :م
 طلخلا نأ ىلع ءانب سنجل ا داحتا طارتشاو :ش ( دوقنلا هبشأف مولعم لام سأر ىلع تدقع ) :م ةكرشلا

 لاقو ‹ هلوق نم مدقت امل رظن كلام فالخ كلذ يف : - هللا همحر - لمكألا لاقو « هدنع طرش

 امك اهل لوقي نم لوق ىلع اًقيرعت نوكي وأ ناتياور هنع تبث اذإ الإ ةضواغملاو « فرعأ ال كلام
 . ىهتنا . . ةعارزلا يف ةفينح يبأ نع لقن

 ال زوجي كلام دنعو « يعفاشلا نع لوقنم اذه انإو « حيحص ريغ كلام نع اذه لقن : تلق

 يعازوألا لاق هبو «ضورعلاب ةبراضملاو ةكرشلا زوجت ةياور يف دمحأ نعو « فنصلملا هلقن

 كلام لوق ةمتت نم :ش ( ةبراضملا فالخب ) :م ىليل يبأ نباو ناميلس يبأ نب دامحو سوواطو

 . ريناندلاو مهاردلاب ةصتخم ةبراضملا ينعي

 لاملا نأل :ش ( نمضي مل ام حبر نم اهيف ام ) :م اهزاوج عني نأ :ش ( اهابأب سايقلا نأل ) :م

 ريغ لاب حبر حبرلا نم لصح ام ناكف « هدي يف ةنامأ وه لب ةبراضملا ىلع نومضمب سيل
 ( عرشلا دروم ىلع رصتقيف ) :م حصي الف « حبرلا كلذ يف لمعي مل هنأل «لاملا بر قحتسي «نومضم
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 امف نانمثلا لضافتو هلام سأر امهنم دحاو لك عاب اذإ هنأل نمضي مل ام حبر ىلإ يدؤي هنأ انلو
 مهاردلا فالخب نمضي مل امو كلمي ملام حبر هبحاص لام يف ةدايزلا نم امهدحأ هقحتسي
 فرصتلا لوأ نالو « نمض ام حبر ناكف « نيعتت ال يه ذإ « هتمذ يف هيرتشي ام نمث نأل ريناندلاو

 هنمث يف اكيرش رخآلا نوكي نأ ىلع هلام امهدحأ عيبو ءارشلا دوقنلا يفو عيبلا ضورصعلا يف

 ًارئاج هریغ نيبو هنیب عیبلا نوکی نأ یلع هلام ًاثیش امهدحأ ءارشو « زوجیال

 . ريناندلاو مهاردلا يهو :ش

 ضورعلا هيف يوتسيف لالا كلذ يف لمعي نيكيرشلا نم ادحاو ناك نإف ةكرشلا يف امأو

 . حصي ةكرش ربتعي هسفنل لام يف امهنم دحاو لمع ول امك دوقنلاو

 ال هنأو :ش ( نمضي ملام حبر ىلإ يدؤي ) :م ضورعلاب ةكرشلا دقع يأ :ش ( هنأ انلو ) :م

 هنأل) :م هلوقب زوجي ال نمضي ملام حبر نأ یوری امیف حضوأو كلذ نع ىهن ةي يبنلا نأل زوجي
 نأب :ش ( نانمثلا لضافتو هلام سأر ) :م ضورعلا نم نيكيرشلا نم يأ :ش ( امهنم دحاو لك عاب اذإ
 امهدحأ هقحتسي امف ) :م حبرلا يف اكر تشاف هتميق لث رخآلاو هتميق فاعضأب هضرع امهدحأ عاب
 مهاردلا فالخب ) :م زوجي ال كلذو كلي مل امو :ش ( نمضب ملام حبر هبحاص لام يف ةدايزلا نم

 . هنيعب لام لا سأرب ءارشلا قلعتي لام لا سأرب امهنم دحاو لك :ش ( هيرتشي ام نمث نل « ريناندلاو

 ناكف ) :م رييغتلاو :ش ( نيعتت ال ) :م نامثألا يأ :ش ( يه ذإ هتمذ يف ) :م اتيد هلثمب قلعتي انو

 . ةمذلا يف لالا بوجو وهو حبرلا بيط طرش ققحتل :ش ( نمضي ام حبر
 (عيبلا ضورعلا يف ) :م ةكرشلا يف فرصتلا لوأ يأ « رخآ ليلد:ش ( فرصتلا لوأ نالو ) :م

 :ش ( ءارشلا ) :م ريناندلاو مهاردلا يف ةكرشلا يفو يأ :ش ( دوقنلا يفو ) :م ضورعلا عيب هنأ :ش

 . نيكيرشلا دحأ يأ :ش ( امهدحأ عيبو ) :م رهاظ وهو

 ةلاكولا يضتقت ةكرشلا نأل :ش ( زوجي ال هنمث يف اكيرش رخآلا نوكب نأ ىلع هلام ) :م
 كضرع عب هريغل لاق ول هنإف «‹ ضورعلا يف حصي ال ةكرشلا هنمضت يذلا هجولا ىلع ليكوتلاو

 . حصي ال اننيب هنمث نأ ىلع

 لاق نم نأ یرت الأ :ش ( ؟زئاج هریغ نيبو هنیب عیبلا نوکی نآ ىلع هلامب اًئیش امهدحآ ءارشو ) :م
 اذه «ةياهنلا» بحاص ردقو ةزئاج ةكرشلاف اننيب كرتشم حبرت ام نأ ىلع كلام نم فلأب رتشا
 رابتعاب ةكرشلا ةحص نأل لاق هنأل كلذو « نمضي ملام حبر ىلإ لوؤي هجو ىلع يناثلا ليلدلا
 عيبلاب ليكولا نأ اذه ىنعمو «ةكرشلا زوجت ال ةفصلا كلم ةلاكولا زوجت ال عضوم لك يف ةلاكولا
 . اًنيمأ نوكي نأ

 ‹ هتمذ يف [. . .] نم وهف ءارشلاب ليكولا امأف « نمضي ملام حبرلا نم اءزج هل طرش اذإف
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 دوقنلاب ةقحلم اهنأل دمحم لوق اذه اولاق . اهب تقحلأف نامثألا جاور جورت ةقفانلا سولفلا امو

 فرع ام ىلع اهنایعأب دحاوب نینثا عیب زوجي الو نییعتلاب نیعتت ال یتح هدنع

 . نمض دق ام حبر اذه ناک حبرلا نم !ءزج هل طرش اذإف

 :م نامثألا جاورك يأ :ش ( نامثألا جاور جورت ) :م اهنألف :ش ( ةقفانلا سولفلا امأو ) :م

 هركذ يذلا اذه يأ :ش ( اذه ) :م نورخأتملا لاق يأ :ش ( اولاق ) :م نامثألاب يأ :ش ( اهب تقحتلاف)

 ( - هللا همحر - دمحم لوق ):م وهو ةقفانلا سولفلاب ةكرشلا زاوج نم - هللا همحر - يرودقلا

 اهركذ لصفلا لوأ يف اهركذ يتلا سولفلا هلام نأل - هللا همحر - يزارتألا هرسف اذك :ش

 ةقفانلا سولفلاب ةكرشلا زاوج يأ اذه هلوق : لاق . هريغو هرصتخم يف - هللا همحر - يرودقلا

 يأ :ش ( هدنع دوقنلاب ةقحلم ) :م ةقفانلا سولفلا نأل يأ :ش ( اهنأل ) :م - هللا همحر - دمحم لوق

 . ريناندلاو مهاردلاك :ش ( نييعتلاب نيعتي ال ىتح ) :م - هللا همحر - دمحم دنع

 :ش ( فرع ام ىلع اهنايعأب ) :م دحاو سلفب نيسلف عيب يأ :ش ( دحاوب ننثا عيب زوجي الو ) :م

 ال ةئيسن سولفلا نم دحاوب نيسلف عاب ول هنإف « فالتخالا ةرمث رهظتل اهنايعأب ديق انإو « عون يف

 . بكرملا عامجإلاب زوجي

 وأ اذهلف - هللا همحر - دمحم دنعامأو « دحاولا سنجلا ىف ةبسنلا هجو هلف امهدنع امأ

 . زوجي ال - هللا همحر - دمحم دنعو زوجي امهدنعف امهنايعأب تناك اذإ امأو « نمثلا ىنعمل

 . اهيف فالخلا ركذي مل ةهبشلا مكح كلذكو « اهيف فالخلا ركذي ملو « ريناندلاو

 ةكرشلا دقع اهب حصي يتلا لاومألاو :« هرصتخم)» يف - هللا همحر - يخركلا لاقو

 - دمحمو - هللا همحر - فسوي وبأ لاقو : لاق مثاعيمج مهلوق يف ريناندلاو مهاردلا

 . اًضيأ سولفلاب حصي - هللا همحر

 - فسوي يبأ نعو « دقعلا يف ريغتتال اهنأل سولفلاب ةكرشلا زوجت «لماشلا» يفو

 . ىرخأ نمثو ةداكم عيب هنأل ةفينح يبأ نع ةياور وهو حصت ال - هللا همحر

 زجت مل امهدحأ لام سأر ناك ولو - هللا همحر - «يواحطلا حرش» يف يباجيبسألا لاقو

 اًنمث تراص امنإ سولفلا نأل - هللا همحر - فسوي ىبأو - هللا همحر - ةفينح ىبأ دنع ةكرشلا

 - هللا همحر - فسوي يبأ لوق وهو زوجت دمحم دنعو « لصألا يف نمثب سيلو سانلا حالطصاب

 . لوألا
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 لدبتي اهنمث نأل ء اهب ةبراضملاو ةكرشلا زوجت ال -هللا امهمحر-فسوي يبأو ةفينح يي دنع امأ
 -هللا همحر- دمحم لوق لثم -هللا همحر- فسوي يبأ نع ىوريو « ةعلس ريصتو ةعاسف ةعاس

 زوجت الو : لاق . اهب ةبراضملا ةحص -هللا همحر- ةفينح يبأ نعو ‹ رهظأو سيقأ لوألاو

 يف ركذ اذكه امهب ةكرشلا حصتف ةرقنلاو ربتلاب سانلا لماعت نأ الإ كلذ ىوس امب ةكرشلا

 ىلعف . ربتلا هدارمو ‹ ةضف وأ بهذ ليقاثمب ةضواعملا نوكت الو «ريغصلا عماجلا» يفو .باتكلا

 . تاكرشلاو تابراضملا يف لام لا سأر حلصت الف ‹ نييعتلاب نيعتت ةعلس ربتلا ةياورلا هذه

 يأ :ش ( اهب ةبراضملا الو ةكرشلا زوجت ال - هللا امهمحر - فسوب يبأو ةفينح يبأ دنع امأ ) :م

 .ةعلسلاب

 زوجي ال ينعي :ش ( - هللا همحر - دمحم لوق لثم - هللا همحر - فسوي يبأ نع یوریو ) :م

 نوك يأ :ش ( لوألاو ) :م ألو - هللا همحر - فسوي يبأ لوق اذهو « دحاو سلفب نيسلفلا عيب

 . - هللا همحر - ةفينح يبأ عم - هللا همحر - فسوي يبأ

 نيسلفلا عيب زوج - هللا همحر - فسوي ابأ نأل :ش ( رهظأو) :م هبشأ يأ :ش ( سيقأ ) :م

 .- هللا همحر - ةفينح ىبأك نينيع اناك اذإ دحاو سلفب

 هبهذم ناك ةفينح يبأ بهذم عيبلا ةلأسم يف هبهذم ناك املف « ضورعملاك سولفلا لعجو

 . ةبراضملاو ةكرشلا لام سأر حلصت ال ضورعلا نأل « ةكرشلا ةلأسم يف اًضيأ

 ةحص ) :م هنع نسحلا هاور ةفينح يبأ نع يور يأ :ش ( - هللا همحر - ةفينح يبأ نعو ) :م

 : - هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م ةقفانلا سولفلاب يأ :ش ( اهب ةبراضملا

 سولفلاو ريناندلاو مهاردلا نم روكذملا ىوس يآ :ش ( كلذ ىوس امي ةكرشلا زوجت الو ) :م

 نم وهو ةدحوملا ءابلا نوكسو قوف نم ةانثم ا ءاتلا رسكب :ش ( ربتلاب سانلا لماعت نأ الإ ) :م ةقفانلا

 . غوصم ريغ ناك ام ةضفلاو بهذلا

 (امهب ةكرشلا حصتف ) :م بهذلاو ةضفلا نم ةباذملا ةعطقلا يهو نونلا مضب :ش ( ةرقنلاو ) :م

 :م = هللا همحر - «يرودقلا رصتخم» يف يأ :ش ( باتكلا يف هركذ اذكه ) :م ةرقنلاو ربتلاب يأ :ش

 - دمحم دارم يأ :ش ( ربتلا هدارمو ةضف وأ بهذ ليقاثمب ةضواعملا نوكت الو ريغصلا عماجلا يف ركذو )

 حلصت الف « نييعتلاب نيعتت ةعلس ربتلا ) :م ريغصلا عماجلا» ةياور يأ :ش ( ةياورلا هذه ىلعف ) :م
 . نمضي ملام حبر ىلإ يدؤي هنأل :ش ( تاكرشلاو تابراضملا يف لام لا سأر
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 . ميلستلا لبق هكالهب دقعلا خسفني ال ىتح نييعتسلاب نيعتت ال ةرقنلا نأ فرصلا باتك يف ركذو

 نأ الإ ‹ لصألا يف نينمث اقلخ امهنأ فرع امل اذهو امهيف لالا سأر حلصت ةياورلا كلت ىلعف

 هنأل ‹ صوصخملا برضلاب صتخت ةينمثلا نكل لصألا يف ةراجتلل تقلخ نإو اهنأل حصأ لوألا

 لماعتلا لزنيف انمث امهلامعتساب لماعتلا يرجي نأ الإ ء ًارهاظ رخآ ءيش يأ فرصي ال كلذ دنع

 ليكم ا لوانتي كلذ ىوس اب زوجي الو : هلوق مث « لالا سأر حلصيو انمث نوكيف برضلا ةلزنمب
 ‹ هعاتم حبر امهنم دحاو لكلو « طلخلا لبق اننيب هيف فالخ الو براقحملا يددعلاو نوزوملاو

 ةكرشلاو -هللا همحر- فسوي يبأ دنع زوجب ال كلذكف اكرتشا مث اطلخ نإو « هتعيضو هيلعو

 ةرمثو . دقعلا ةكرش حصت -هللا همحر-دمحم نعو دقع ةكرش ال كلم ةكرش

 ال ىتح نييعتلاب نيعتت ال ةرقنلا نأ ) :م «ريغصلا عماجلا» نم :ش ( فرصلا باتك يف ركذو ) :م

 تابراضلا يف يأ :ش ( امهيف لالا سأر حلصت ةياورلا كلت ىلعف « ميلستلا لبق هكالهب دقعلا خسفني

 . تاكرشلاو

 بهذلا نأ :ش ( امهنأ فرع امل ) :م نييعتلاب نيعتت ال ةرقنلا نأ ىلإ ةراشإ :ش ( اذهو ) :م

 يف ةراجتلل تقلحخ نإو اهنأل «ريغصلا عماجلا» ةياور ينعي :ش ( لصألا يف نينمث ڈ اقلخ ) :م ةضفلاو

 ال صوصخملا برضلا دنع يآ كلذ دنع نأل . صوصخلا برضلاب نيصتخم نينمثلا نكل لصألا

 . ارهاظ رخآ ءيش يآ فرصي

 تقلخ نإو اهنأل حصأ لوألا نأ ) :م هلوق نم ءانثتسا اذه . لماعتلا يرجي نأ :ش ( الإ ) :م

 رخآ ءيش يأ فرصبي ال كلذ دنع هنأل « صوصخملا برضلاب صتخت ةينمشلا نكل لصألا يف ةراجتلا

 ( لالا سأر حلصيو اتمث نوكيف برضلا ةلزنمب لماعتلا لزنيف اًنمث اهلامعتساب لماعتلا يرجي نأ الإ ارهاظ

 لماعتلا ىرج اذإ الإ حلصت ال ةرقنلا نأ يهو «ريغصلا عماجلا» ةياور يهو لوألا نأ ينعي :ش

 . لالا سأر حلصيو اًنمث نوكيف برضلا ةلزنم لماعتلا لزنيف اًتمث اهلامعتساب

 یوس اب زوجي الو ) :م «هرصتخم)» يف - هللا همحر - يرودقلا لاق مث يأ :ش ( هلوق مث ) :م

 :م ةقفانلا سولفلاو ريناندلاو مهاردلا نم روكذملا ىوس اب ةكرشلا دقع زوجي ال يأ :ش ( كلذ

 زاوج مدع يف فالخ ال يأ :ش ( اننيب هيف فالخ الو براقحملا يددعلاو نوزوملاو ليكم ا لوانتي)

 . انباحصأ قافتاب يأ « انيب اميف :ش ( طلخا لبق ) :م براقتملا يددعلاو .نوزوملاو ليكم اب ةكرشلا

 تبث اطلخ نإف «فلتخملا» يفو هتسخ يأ :ش ( هتعيضو هيلعو هعاتم حبر امهيف دحاو لكلو ) :م

 . نايعألا رئاسك اهلام ردق ىلع ةعيضولاو حبرلاف اعاب اذإف «كلم ةكرش امهنيب

 ال كلم ةكرش ةكرشلاو - هللا همحر - فسوي يبأ دنع زوجي ال كلذكف اكر تشا مث اطلخ نإو ) :م

 ةرمثو «دقعلا ةكرش حصت - هللا همحر - دمحم دنعو ) :م دقع ةكرش ال يأ :ش ( دقع ةكرش
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 وبآ هلاق ام ةياورلا رهاظف حبرلايف لضافتلا طارتشاو « نيلام لا يف يواستلا دنع رهظت فالتخالا

 اهنآ : -هللا همحر- دمحملو هلبق نيعتي امك طلخلا دعب نييعتلاب نيعتي هنأل -هللا همحر- فسوي

 نوهبشلاب انلمعف ‹ نويعتلاب نيعتب هنإ ثيح نم عيبو ةمذلا يف انيد اهب عيبلا زاج ىتح هجو نم نمث

 ةطنحلاك سنج افلتخا ولو « لاحب انمث تسيل اهنأل ضورعلا فالخب نيلاحلا ىلإ ةفاضإلاب

 -هللا همحر- دمحمل قرفلاو «قافتالاب اهب ةكرشلا دقعنت ال اطلخف نمسلاو تيزلاو ريعشلاو

 قحتسي ال فسوي يبأ دنع :ش ( حبرلا يف لضافتلا طارتشاو . نيلاملا يف يواستلا دنع رهظت فالتخالا

 ام ىلع امهنيب حبرلا - هللا همحر - دمحم دنعو ‹ هكلم ردقب حبرلا نم دحاو لكل لب حبرلا ةدايز

 . طرش

 ةكرشلا زارج طرشو :ش ( هلبق نيعتي امك طلخلا دعب نييعتلاب نيعتي ) :م براقتملا يددعلاو نوزوملاو

 لام سأر نوكيف حلصي امو نمضي مل ام حبر مزلي الثل نييعتلاب نيعتي ام لام لا سأر نوكي ال يأ

 . ذوعتلاك همدعو طلخلاب هيف مكحلا فلتخي ال ةكرشلا

 ال اغإ طلخا لبق نأل همدعو طلخل اب هيف مكحلا فلتخي ال ةكرشلا لام سأر حلصي ال ام اذكف

 اذهو ‹ نمضي ملام حبر ىلإ يدؤيف عيب اهيف فرصتلا لوأو « ةنيعتم اهنأل اهب دقعلا طرش زوجي

 طولخملاو ‹ نيعم يف الإ ررقتي ال طلخلا نأل طلخلاب اريدقتو « دادزي لب طلخلا دعب دوجوم ىنعملا

 . دقعلل اححصم نوكي الف رقملا ىنعملا ررقيف اًنيعم الإ نوكي ال كرتشملا

 نم نمث ) :م براقتملا يددعلاو نوزوملاو ليكم ا نأ يأ :ش ( اهنأ - هللا همحر - دمحملو ) :م

 نم عيبو ) :م نمثلا ماكحأ نم وه ذإ :ش ( ةمذلا يف ايد ) :م اهنوك لاح :ش ( اهب عيبلا زاج ىتح هجو

 . نمثلاو ضرعلا ببس يأ :ش ( نيهبشلاب انلمعف « نييعتلاب نيعتي هنإ ثيح

 ةكرشلا زوجت ال ضورعلاب اهبشأف همدع ةلاحو طلخا ةلاح يأ :ش ( نيلاحلا ىلإ ةفاضإلاب ) :م

 . طلخلا دعب زوجت نامثألاب اههبشلو طلخلا لبق اهب

 ‹ اهيوقي ام ىلع اهتوبث فقوتيف اهيلإ ةكرشلا دقع ةفاضإ فعضت نيهبشلا رابتعاب هنأل اذهو

 . اًضيأ طلخلا دعب اهب ةكرشلا

 ةطنحلاك ) :م ةيسنجلا ثيح نم يأ :ش ( اًسج ) :م نالاملا فلتحخا ول يأ :ش ( افلتخا ولو ) :م

 اذإف :ش ( قافتالاب اهب ةكرشلا دقعنت ال ) :م لوهجملا ةغيص ىلع :ش ( اطلخف نمسلاو تيزلاو ريعشلاو

 (-هللا همحر - دمحمل قرفلاو) :م هلوقب هيلإ راشأ قرفلا ىلإ -هللا همحر- دمحم جاتحي كلذك ناك
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 امك ةلاهجلا نكمتف . ميقلا تاوذ نم نيسنج نمو « لاثمألا تاوذ نم دحاو سنج نم طولخملا نأ

 . ءاضقلا باتك يف هانيبدق طلخلا مكحف ةكرشلا حصت مل اذإو ٠ ضورعلا يف

 اهداقعناب لوقي الو دحاو سنج يف طلخا دعب ةكرشلا داقعناب لوقي هنأل قرفلا ىلإ جاتحا اغإ :ش
 دحاو سنج نم طولخلا نأ) :م هلوق وه قرفلا نايبو « نيسنج يف طلخلا دعب ةكرشلا دقع ادقع اذإ

 نإ ىتح :ش ( ميقلا تاوذ نم نيسنج نمو ) :م هلثم نمضي هفلتأ نم نإ ىتح :ش ( لاثمألا تاوذ نم
 سأر نم هقح نيع ىلإ امهنم دحاو لك لوصو نكي ال هنأل ةلاهجلا نكميف هتميق نمض هفلتأ نم
 . دحاولا سنجلا فالخب ةلاهجلل ةكرشلا دقعنت ملف ةمسقلا لبق لاملا

 . كلملا رابتعاب ةمسقلا لبق لاملا سأر نم هقح نيع ىلإ لصي نأ هنكي امهنم دحاو لك نإف
 . ( ضورعلا يف امك ةلاهجلا نكمتف ) :م ةكرشلا تدقعنا

 ةلزنمب طولخملا ناكف « ةميقلا هغلبم بجي اذهل ميقلا تاوذ نم هلوق : ةعيرشلا جات لاق :ش

 :ش ( ءاضقلا باتك يف هانيب دق طلخلا مكحف ةكرشلا حصت مل اذإو ) :م لضفلا وبأ هركذ « ضورعلا
 ال تبثتف كلملا ةكرش امأ « سنج يف طلخلا دعب اهادقع اذإ ينعي دقعلا ةكرش حصت مل اذإ يأ
 تناك اذإ ةطنحلا نأ ينعي طلخلا مكحف هلوق ىنعمو « امهيبحاص ىضرب نيلاملا طالتخال ةلاحم
 اذإ اذكو « نامضلا ىلإ كلاملا قح عطقيف حتفب لحلاو هسفن ريخب لجرلا اهطلخف لجر دنع ةعيدو
 . مسمسلا نهد «ةلمهملا ءاحلا حتفب لحلاو « هسفن تيز ةعيدولا لحلا عدوملا طلخ

 بحاص نأل « رظن هيف ؟ءاضقلا» باتك ىف هانيب دق هلوق - هللا همحر - يزارتألا لاقو
 باتك يف طلخا مكح اوركذ اغإو ةعيدولا باتك يف هركذ لب هيف طلخلا مكح ركذي مل ؛ةيادهلا»
 «يهتنملا ةيافك» يف هنيب هنإ ليق اذإ الإ « لاق ام ةحصب ملعأ هللاو ريغصلا عماجلا حرش» يف ءاضقلا

 . كلذ حص نإ هجو هلف

 - لمكألا لاقو « (ريخصلا عماجلا» يف ءاضقلا دارأ ءاضقلا باتك يف هلوق يكاكلا لاق
 ةعيدولا باتك يف هنيب دقف باتكلا اذه يف امأو « عماجلا ءاضقلا باتك يأ كلذك : - هللا همحر
 باتك هدارم ناك ولو يضاملا ظفلب هانيب دق هلوق «ريغصلا عماجلا» ءاضق هدارم نأ ىلع ليلدلاو

 - فنصما دروأ ءاضقلا باتك يف هلوق ةعيرشلا جات لاقو « هنيب لاقل باتكلااذه نم ءاضقلا

 . ىهتنا . . . ةعيدولا باتك يف ةلأسملا هذه - هللا همحر

 . ليلقلا وري ملو ليلقلا فني مل ءالؤه نم ادحأ نأ تيأر دق : تلق

 هيلع دري ال ليق ام ىلع «يهتنملا ةيافك» يف هركذ يذلا ءاضقلا باتك يف هدارم ناك نإ : تلق
 هنيب هنأ ىلع لمحيف حارشلا رثكأ هيلع صن ام ىلع عماجلا ءاضقلا باتك هدارم ناك نإو « ءيش
 . هتیردق يف انیب هریدقتو يشاوحلا نم ءيش ةباتکب كانه
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 دقع مث رخآلا لام فصنب هلام فصن امهنم دحاو لك عاب ضورعلاب ةكرشلا ادارأ اذإو : لاق

 ةكرشلا لام سأر حلصت ال ضورعلا نأ انيب ال كلم ةكرش هذهو : لاق . ةكرشلا

 عاب ضورعلاب ةكرشلا ادار اذإف ) :م هرصتخم يف - هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ةكرشلا دقع زيوجت يف ةليح هذه :ش ( ةكرشلا دقع مث رخآآلا لام فصنب هلام فصن امهنم لک

 عاب اذإ ةكرشلا هذه ةروص « هرخآ ىلإ امهنم دحاو لك عاب هلوقو « سانلا ىلع ةعسوت ضورعلاب

 رخآلا ىلع اًنومضم امهنم دحاو لام فصن راص رخآلا لام فصنب هلام فصن امهنم دحاو لك

 . احيحص دقعلا نوكيف « نومضم هلام حبر لصاحلا حبرلا نوكيف « نمثلاب

 حلصت ال ضورعلا نأ انيب ال كلم ةكرش هذهو ) :م - هللا همحر - فنصملا يأ :ش ( لاق ) :م

 هلوق ىلإ جاتحي الف عيبلا درجمب لصحي كلذ نأل لكشم اذه يكاكلا يفو :ش ( ةكرشلا لام سأر

 . دعب هيفو كلم ةكرش يأ ةكرشلا دقع هلوقب دارأ لاقي نأ الإ ةكرشلا دقع مث

 كلما ةكرش ال دقعلا ةكرش اذه نأ - هللا همحر - يرودقلا مالك رهاظ : يزارتألا لاقو

 . ةكرشلا دقع مث لاق هنأل

 ءاضق هلثم نع هلوقو ديعبو هنم بيجعاذهو « كلم ةكرش هذهو «ةياهنلا »بحاص لاقو

 اذه عابف مهرد رخآللو ضورع امهدحأل ناك ولو« طوسبملا» يف هركذ ام صنلا صخلمو « اًقيقحت

 نانعلا قحلاو زاج ةضواعم وأ ةكرش اكرتشاو اضباقتو مهاردلا كلت فصنب ضورعلا فصن

 . دوقعلا ةكرش نمامهو ةكرشلا هذه يف ةضواعملاو

 عيبلا لبق ةكرشلا لام سأرلا حلصت ال انإ ضورعلا نأ قيقحتلا صخلمو كلما ةكرش هنأل

 نم لصحي هيف حبرلا روكذملا هجولا ىلع عيبلا دعب ناك اذإ ام فالخب نمضي ال ام حبر يضتقي هنأل

 . هانرکذ امک نومضم لام

 نع ةيانك ضورعلاب ةكرشلا زاوج مدع ةمالعلا يخيش لاق - هللا همحر - يكاكلا لاقو

 . انيب امك نمضي لام حبر : امهدحأ نیينعم

 دقع مث رخآلا نع ضرع فصنب هضرع فصن امهدحأ عاب اذإف « لالا سأر هل امرح يناثلاو

 بحاصو مالسإلا يخيش هراتخاو « زوجي يورو - هللا همحر - يرودقلا لاقف ةكرشلا
 راص لالا سأر نأل يعفاشلا باحصأ نم ينزملاو «يواحطلا حرش بحاصو «ةريخذلا»

 يف لصاحلا حبرلا ناكف « نمثلاب هبحاص ىلع اًتومضم عيبلاب امهنم لك لام فصن راصو «اًمولعم
 . زوجيف امهيلع نومضم لام حبر امهيلام

 - يرودقلا هركذام مدعو زاوجلا مدع راتخا - هللا همحر - فنصملا مث يكاكلا لاق مث

 رخأتملل بحتسيو -هللا همحر - يرودقلا هرکذ ام ریظن وهو لاقو هللعام يورو - هللا همحر
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 ام ردقب لقألا بحاص عيب توافت امهنيب تناك ولو « ءاوسلا ىلع امهعاتم ةميق تناك اذإ هليوأتو

 يف نانثا كرتشي نأ يهو ةلافكلا نود ةلاكولا ىلع دقعنتف نانعلا ةكرش امآو لاق . ةكرشلا هب تبشت

 ققحتل ةلاكولا ىلع هداقعناو ةلافكلا نركذي الو . تاراجتلا مومع يف كرشي وأ ماعط وأ زب عون

 « هانیب امک ہدوصقم

 . ةريثك رئاظن باتكلا اذه يف هلو « ةنس ءوضولاو ةينلاف هلوقب فنصملا مدع مث ةراهطلا يوني نأ

 . یھتنا

 -هللا همحر - يرودقلا بحاص نإ لاقي نأ نسحألاو « مهمالك انه حارشلا لوط دق : تلق

 الو رخآلا ىلعامهدحأل ضارتعا هيف سيلو هركذ ام «ةيادهلا »بحاص راتخاو هركذ ام راتخا

 . مهفاف اهيلع ضارتعا امهريغل

 فصن عيب نم «هرصتخم)» يف - هللا همحر - يرودقلا هلاق ام ليوأت يأ :ش ( هليوأتو ) :م
 ( امهنيب تناك ولو . ءاوسلا ىلع امهيعاتم ةميق تناك اذإ ) :م رخآلا ضرع فصنب امهدحأ ضرع

 ةميق نوكت نأ لثم :ش ( ةكرشلا هب تبثت ام ردقب لقألا بحاص عيب توافت ) :م امهيعاتم نيب يأ :ش
 هضرع سامخأ ةعبرأ لقألا بحاص عيبي ةئام رخآلا ضرع ةميقو ةئام عبرأ امهدحأ ضرع

 امهنم دحاو لك ىلع نومضم لام حبر نيلالا يف لصاحلا حبرلا نوكيف « رخآ ضرع سمخب
 . امهيلام سأر ردق ىلع امهنيب حبرلا نوكيو اسامخأ هلك عاتملا ريصيو بيطبف

 اذهو :ش ( نانعلا ةكرش امآو ) :م «هرصتخم» يف - هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 :ش ( ةلافكلا نود ةلاكولا ىلع دقعنتف ) :م باتكلا لئاوأ يف ةضوافملا ةكرش امأف هلوق ىلع فطع

 . بيرق نع هنايب ءيجيو

 ءابلا حتفب :ش ( زب عون يف نانثا كرتشي نأ ) :م اهتروص يأ نانعلا ةكرش يأ :ش ( يهو ) :م

 نم برض ثيللا نعو « ةصاخ بايثلا نم تيبلا عاتم زبلا ديرد نبا لاق « ءازلا ديدشتو ةدحوملا
 . بايثلا نم اهزوج اذإ هتيراج عاتم زبلا هنمو بايثلا

 لاقو ‹«بايثلا نم وهو يرهوجلا نعو « بايشلا يأ زبلا سبح لجر يرابسنرلا نبا نعو
 زازبلا لاقيو « زخلاو فوصلا بايث ال نطقلاو ناتكلا بايث ةفوكلا لهأ دنع «ريبكلا ريسلا »يف

 . ةزبلا نسح لجر مهلوقك ءابلا رسكب زبلاو هتفرح زبلاو هعئابل

 :ش ( تاراجتلا مومع يف كرتشي وأ ) :م ةطنح يأ ماعط يف اكرتشا وأ يأ :ش ( ماعط وأ ) :م

 داقعنا يأ :ش ( هداقعناو ) :م دقعلا يف يأ :ش ( ةلافكلا نركذي الو ) :م كرتشي نأ هلوق ىلع فطع

 فرصتلا وهو دقعلا نم دوصقملا ققحتل يأ :ش ( هدوصقم ققحتل ةلاكولا ىلع ) :م نانعلا ةكرش دقع

 يف ىضم اميف يأ :ش ( هانيب امك ) :م ةلاكولا مدع دنع ةلاكولاب الإ كلذ نوكي الف ريغلا لام يف
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 نع ءىبني ال اذهو ضرع يأ هل نع لاقي ضارعألا نم قتشم ظفللا نأل ةلافكلا ىلع دقعني الو
  هيلإ ةجاحلل لاملا يف لضافتلا حصيو. ظفللا ىضتقم فالخب تبثي ال فرصتلا مكحو « ةلافكلا

 - رفز لاقو ‹ حبرلا يف الضافتيو لام لا يف ايواستي نأ حصيو ةاواسلا ظفللا ةيضق نم سيلو
 زوجي ال: - هللا همحر - يعفاشلاو - هللا همحر

 ام نوكيل ةلاكولل ًالباق ةكرشلا دقع هيلع دوصقملا فرصتلا نوكي نأ هطرشو هلوق نم باتكلا لوأ

 . هل بولطملا همكح ققحتيف امهنيب اكر تشم فرصتلا دافتسا

 دحاو لك نوكي ال نآب ةلافكلا ىلع نانعلا ةكرش دقعنت ال يأ :ش ( ةلافكلا ىلع دقعني الو ) :م

 دارآ :ش ( ضارعألا نم قتشم ) :م نانعلا ظغل يأ :ش ( ظفللا نال ) :م رخآلا نع ًاليفك امهتم

 نم حالطصالا بجي قتشم ثم ريغ نانعلا ظفل نأل < ظفللا ةهج نمال ىنعملا ةهج نم قاقتشاللاب

 . ىنعملا ثيح نم لب ضارعأللا

 : سيقلا ؤرما لاق ضرع يأ اذك لاقي :ش ( ضرع يأ هل نع لاقي ) :م لاق اذهلو

 ‹ هيف اكرتشاف ءيش امهل نع هنأك رسكملا نبا لاقو . شحولا رقب نم عيطق انل رهظ هانعم

 انركذ اب كلذك سيلو « برعلا هب ملكتي ملو ةفوكلا لهأ هب ذخأ ءيش اذه ةغللا لهآ ضعب لاقو

 . سيقلا ئرما رعش نم

 نانع العج امهنم لك ذإ يعمصألاو يئاسنلا هيلإ بهذ امك سرفلا نانع نم ذوخأم اذه ليقو

 نانعلا توافتي امك « حبرلاو لاملا يف اًنراقم نأ زوجي هنأل وأ « هبحاص ىلإ هلام ضعب يف فرصتلا

 .« حاضيإلا»و طوسبملا يف اذك « راخدالاو دملا ةلاح بكارلا دي يف

 ال ظننا يف فرصا ركح یآ :ش ( ظفللا یشتقم فالخب تی تبي ال فرصتلا مكحو ) :م اهيلع دقعني

 :م اهنمضتي الف ةلافكلا ىنعم ىلع لدي ال نانعلا ظفلف <« ظفللا كلذ هيضتقي ام فالخب تبثي

 :م هلوق ىنعم وهو لضافتلا زاجف ةاواسملا يضتقي ال هنأل :ش ( هيلإ ةجاحلل لاملا يف لضافتلا حصيو)

 . ةضوافملا لثم ةاواسملا نانعلا ظفل ىضتقم نم سيل يأ :ش ( ةاواسملا ظفللا ةيضق نم سيلو )

 :ش ( حبرلا يف الضافتيو لاما يف ) :م نانعلا ةكرش ناكيرشلا يأ :ش ( ايواستي نأ حصيو ) :م

 . كلام لاق هبو :ش ( زوجي ال: يعفاشلاو رفز لاقو ) :م دمحأ لاق هبو

 اطرش يأ حبر لضف امهدحأل اطرش وأ حبرلا يف ةاواسملا طرش ول «ناخ يضاق ىواتف» يفو

 ىلع لمعلا اطرش نإو امهدحأ لمع وأ اعيمج ًالمعاطرش ام ىلعامهنيب حبرلا ناك اهيلع لمعلا

 . ٠ ةريخذلا» يف زوجي ال ًاحبر امهيلقأ
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 بحاصف ًاثالثأ حبرلاو نيفصن ناك اذإ لاملا نإف « نمضي مل ام حبر ىلإ يدؤي هيف لضافتلا نال
 ةكرشلل حبرلا يف امهدنع ةكرشلا نألو « لالا سأر ردقب نامضلا ذإ نامض الب اهقحتسي ةدايزلا
 يف كلملا ردقب قحتسيف نايعألا ءامن ةلزنمب لالا حبر راصف  طلخلا ناطرتشي اذهل لصألا يف
 ‹ لصفي ملو « نيلالا ردق ىلع ةعيضولاو اطرش ىلع ام حبرلا -مالسلا هيلع- هلوق انلو لصألا

 قذحأ امهدحأ نوكي دقو . ةبراضملا يف امك لمعلاب قحتسي لال اب قحتسي امك حبرلا نألو
 لضافتلا ىلإ ةجاحلا تسمف ةاواسملاب ىضري الف « ىوقأو المع رثكأو ىدهأو

 هذه يف اطرش اذإو « ريغال دقاعلا ىلإ عجرت دقعلا قوقح ةكرشلا هذه يف نأ لصألاو
 . ةثالثلا انئاملع دنع زاج لالا يف يواستلا عم حبرلا يف توافتلا اطرشو لمعلا ةكرشلا

 :م زوجي ال وهو :ش ( نمضي مل ام حبر ىلإ يدؤي ) :م حبرلا يف يأ :ش ( هيف لضافتلا نال ) :م
 الب اهقحتسي ةدايزلا بحاصف ) :م اًنالثأ حبرلا ناكو يأ :ش ( اًنالثأ حبرلاو نيفصن ناك اذإ لاملا نإف )
 دقع نألو ) :م هجولااذه ىلع هعم طرشلا حصي اذهلو :ش ( لالا سأر ردقب نامضلا ذإ نامض

 :ش ( طلخلا ناطرتشي لصألا يف ةكرشلل حبرلا يف ) :م يعفاشلاو رفز دنع يأ :ش ( امهدنع ةكرشلا
 ءاغن ةلزنمب لاملا حبر راصف ) :م امهدنع ةكرشلا تبثت ال امهلام سأر اطلخي مل ول ىتح نيلاملا يف
 حبرلا) :م دي يبنلا لوق يأ :ش ( -مالسلا هيلع- هلوق انلو ‹ لصألا يف كلملا ردقب قحتسيف نايعألا
 ضعب يف دجويو « لصأ هل سيلو ادج بيرغ اذه :ش ( نيلاملا ردق ىلع ةعيضولاو اطرش ام ىلع
 .- هنع هللا يضر - يلع لوق نم باحصألا بتك

 لاق هنأ - هنع هللا يضر - يلع نع مهبتک يف انباحصأ یور ام انلو : يزارتألا لاق اذه نعو
 ( لصفي ملو ) :م حارشلا رثكأ لاق اذكو « لالا ردق ىلع ةعيضولاو نادقاعلا طرتشا ام ىلع حبرلا
 قحتسي امك حبرلا نألو ) :م لصف ريغ نم خسنلا ضعحب يفو « لضافتلاو يواستلا نيب ينعي :ش
 . ةبراضملا يف لمعلاب قحتسي امك يأ :ش ( ةبراضملا يف امك لمعلاب قحتسي لام اب

 فيكف « دسفي ال انه اهو دوقعلا دسفت لاملا بر ىلع لمعلا اطرش ول ةبراضملا يف : ليق نإف

 ؟ ةيراضملاب هقاحلإ زاوج

 دجوت مل لالا بر ىلع طرش اذإف ةيلختلا ىلع فقت ةنامألا مامتو « ةنامأ ةبراضملا : انلق
 .نإف « دقعلا لطبي ال لالا بر ىلع هطرشف رخآلا لام يف ريجألاك دحاو لكف انه اه امأ « ةيلختلا
 .« حاضيإلا» يف اذك ٤ زاج لمعلا ىلع هسفنل ًاريجأ رجأتسا نم

 لاذلاو ةلمهملا ءاحلاب :ش ( قذحأ ) :م نانعلا يكيرش دحأ يأ :ش ( امهدحأ نوكي دقو ) :م
 رثكاو ) :م هتافرصت يف باوصلا قيرط ىلإ :ش ( ىدهأو ) :م ةيلاملا ءامسأ يف سفن يأ ةمجعملا
 :ش ( لضافتلا ىلإ ةجاحلا تسمف ةاواسملاب ىضري الف ) :م هبحاص نم هلمع يف :ش ( ىوقأو ًالمع
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 ىلإ اضيأ ةبراضملا نمو ةكرشلا نم هب دقعلا جرخبي هنأل امهدحأل حبرلا عيمج طارتشا فالخب

 ثيح نم ةبراضملا هبشي دقعلا اذهو « لام لا برل هطارتشاب ةعاضب ىلإ وأ لماعلل هطارتشاب ضرق

 انلقو ‹ ةبراضملا هبشب انلمعف نالمعي امهنإف ًالمعو امسا ةكرشلا هبشيو كيرشلا لام يف لمعي هنإ

 لاق . امهيلع لمعلا طارتشاب لطبي ال ىتح . ةكرشلا هبشبو نامض ريغ نم حبرلا طارتشا حصي

 امهنم دحاو لک اهدقعي نأ زوجیو

 عيمج طرش اذإ لاقي امع باوج اذه :ش ( امهدحأل حبرلا عيمج طارتشا فالخب ) :م كلذك زوجيف

 . لضفلا طرش اذإ اذكف « زوجي ال امهدحأل حبرلا

 يأ :ش ( هنأل ) :م هلوق وه باوجلا ريدقتو « لاملا ردق ىلع طيعلا نع حبرلاب لوقلا عماجلاو

 ( ةكرشلا نم ) :م امهدحأل حبرلا طارتشاب يآ :ش ( هب دقعلا جرخي ) :م امهدحأ حبرلا طارتشا نأل

 . اكرتشم حبرلا نوكي نأ يه ةكرشلا نأل :ش

 ةبراضملا دقع نم امهدحأل حبرلا عيمج طارتشاب جرخيو يأ :ش ( اًضيأ ةبراضملا نمو ) :م

 لماعلل ناك نإ امهدحأ حبرلا طارتشا نأ دارأ هب دقعلا جرخي هلوقب قللعتي :ش ( ضرق ىلإ ) :م اًضيأ

 ىلإ وأ لماعلل) :م حبرلا طارتشاب يأ :ش ( هطارتشاب ) :م ضرق ىلإ هلوق ىنعم وهو « ًاضرق نوکیف
 ناك نإ ةعاضب ريصي ينعي ةعاضب ىلإ امهدحأل حبرلا طارتشاب دقعلا جرخي وأ يأ :ش ( ةعاضب

 . لاملا بر وه

 نأ امإ هنأل ةطرش هنوك نع جرخيو :ش ( لالا برل هطارتشاب ) :م ةعاضب ىلإ هلوق ىنعم وهو

 . ةعاضب نوكي نأ امإو ًاضرق نوكي

 نإ - هللا امهمحر - يعفاشلاو رفز لوقل باوج اذه :ش ( ةبراضملا هبشي دقعلا اذهو ) :م

 اذه نأ هنايب ميلستلا قيرطب نمضي ملام حبر ىلإ يدؤي لاملا يف يواستلا عم حبرلا يف لضافتلا

 دحاول لحي هنأل :ش (كيرشلا لام يف لمعي هنإ ثيح نم ) :م ةبراضملا هبشت نانعلا ةك رش يأ دقعلا

 . لالا بر لام يف لمعي براضملاك هبحاص لام يف لمعي [نأ] امهنم

 لك نأل «مسالا ثيح نم يأ :ش ( اًمسا ) :م ةضوافملا ةكرش يأ :ش ( ةكرشلا هبشيو ) :م

 ( نالمعي امهنإف ) :م لمعلا ثيح نم يأ :ش ( ًالمعو ) :م ةكرش ىمسي ةضوافملاو نانعلا نم دحاو

 هبشو ةبراضملاب هبش ناهبش امهل راصف ةضوافم لاك هبحاص بيصن يف لمعي نانعلا كيرش نأل :ش
 ( ةكرشلا هبشبو نامض ريغ نم حبرلا طارتشا حصي انلقو ةبراضملا هبشب انلمعف ) :م ةضوافملا ةكرشلاب

 . ةضواغفملا ةكرش هبشي اهلمع يأ :ش

 يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م نيكيرشلا ىلع يأ :ش ( امهيلع لمعلا طارتشاب لطبب ال ىتح ) :م

 يأ :ش ( امهنم دحاو لك ) :م نانعلا ةكرش دقعي نأ يأ :ش ( اهدقعي نأ زوجيو ) :م «هرصتخم» يف
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 الإ حصي الو  هيضتقي ال ظفللا ذإ هيف طرتشي سيل لاملا يف ةاواسملا نأل ضمعبلا نود هلام ضعبب

 نمو ريناد امهدحأ ةهج نم « اكر تشي نأ زوجيو « هانركذ يذلا هجولل حصت ةضواغملا نأ انيب اج
 - يعفاشلاو رفز لاقو . دوس رخآلا نمو ضيب مهارد امهدحأ نماذكو . مهارد رخآلا
 ققحتي الو ‹ طرش امهدنع هنإف همدعو طلخلا طارتشا ىلع ءانب اذهو زوجي ال: -هللا امهمحر
 امهنم دحاو لك هارتشا امو لاق . ىلاعت هللا ءاش نإ دعب نم هنيبنسو « سنجلا يفلتخم يف كلذ
 يف لصاألا وه ليكو لاو « ةلافكلا نود ةلاكولا نمضتي هنأ انيب امل رخآلا نود هنمثب بلوط ةكرشلل
 هتهج نم لیکو هنأل هسفن لام نم یدأ اذإ هانعم هنم هتصحب هکیرش ىلع عجری مث لاق . قوقحلا

 « هيلع عجر هسفن لام نم دقن اذاف هتصح يف
 ا
 ىوس ةكرشلا هيلع زوجي ام رخآ لام نوكي نأب :ش ( ضعبلا نود هلام ضعبب ) :م نيكيرشلا نم
 ( ظفللا ذإ ) :م نانعلا يف يأ :ش ( هيف طرشب تسيل لاملا يف ةاواسملا نأل ) :م هيف اكرتشا يذلا لاملا
 ظفل فالخب ءاوتسالا ليوأتب ةاواسملا يضتقي ال يأ :ش ( هيضتقي ال ) :م نانعلا ظفل يأ :ش
 الإ ةكرشلا دقعنت الو هلوق دنع :ش ( انيب ام الإ ) :م نانعلا ةكرش يأ :ش ( حصي الو) :م . ةضوافملا
 يذلا هجولل حصت ةضوافملا نأ ) :م ضورعلاب حصت الو « ةقفانلا سولفلاو ريناندلاو مهاردلاب

 نآ زوجيو ) :م نمضي ملام حبر ىلإ يدؤي هنأ لصفلا اذه لوأ يف هركذ ام ينعي :ش (هانركذ

 : يرودقلا ظفل :ش ( مهارد رخآلا نمو ريناند امهدحأ ةهج نم ءاكر تشي

 (رارسألا» يفو :ش ( دوس مهارد رخآلا نمو ضيب مهارد امهدحأ نماذكو ) :م فنصملا لاقو

 اذه يأ :ش (ءانب اذهو زوجي ال: - هللا امهمحر - يعفاشلاو رفز لاقو ) :م ةريبكلاو حاحصلا اذكو

 -هللا امهمحر - يعفاشلاو رفز دنع يأ :ش (امهدنع هنإف همدعو طلخلا طارتشا ىلع) :م ينبم فالخلا

 مهاردلا نأل :ش ( سنجلا يفلتخم يف ) :م طلخا يأ :ش ( كلذ ققحتي الو « طرش ) :م طلخلا
 يف طلخلا ءايشأ نيبنس يأ :ش ( ىلاعت هللا ءاش نإ دعب نم هنیبنسو ) :م ناطلتخب ال نالام ریناندلاو
 ةكرشلا زوجتو هلوق دنع اندنع هطارتشا مدعو - هللا امهمحر - يعفاشلاو رفز دنع ةكرشلا زاوج

 . لالا اطلخي مل نإو

 :م نانعلا نيكيرشلا نم يأ :ش ( امهنم دحاو لك هارتشا امو) :م يرودقلا ىأ :ش ( لاق ) :م

 يذلا نمشب يأ :ش ( هنمشب ) :م هارتشا يذلا يأ :ش ( بلوط ) :م ةكرشلا لجأل يآ :ش (ةكرشلل)

 ( هنأ ) :م ىضم اميف :ش ( انيب امل ) :م هب بلاطي ال يأ « رخآلا كيرشلا يأ :ش (رخآلا نود) :م هارتشا
 وه ينعي :ش ( قوقحلا يف لصألا وه ليكولاو « ةلافكلا نود ةلاكولا نمضتي) :م نانعلا نإ يأ :ش
 هكيرش ىلع ) :م هارتشا يذلا ىأ :ش ( عجري مث ) :م . يرودقلا يآ :ش ( لاق) :م . اهيف بلاطلا
 هنأل هسفن لام نم یدآ اذإ ) :م يرودقلا مالك ىنعم يأ :ش ( هانعم) :م نمثلا نم يأ :ش ( هنم هتصحب

 يأ :ش ( هيلع عجر هسفن لام نم دقن اذإف ) :م هبحاص ةصح يف يأ :ش ( هتصح يف هتهج نم ليکو
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 . ركنم وهو « رخآلا ةمذ يف لالا بوجو يعدي هنآل ةجحلا هيلعف هلوقب الإ كلذ فرعي ال ناك نإف

 تلطب ايش ايرتشي نأ لبق نيلاملا دحأ وأ ةكرشلا لام كله اذإو لاق . هنيمي عم ركنملل لوقلاو

 دوقعملا كالهبو ةيصولاو ةبهلا يف امك هيف نيعتي هنإف لاملا ةكرشلا دقع يف هيلع دوقعملا نأل ةكرشلا

 امهيف نانمثلا نيعتي ال هنأل ةدرغملا ةلاكولاو ةبراضملا فالخب عيبلا يف امك دقعلا لطبي هيلع

 ‹ فرع ام ىلع ضبقلاب نانيعتي امنو ‹ نييعتلاب

 لام نم نمثلا ىدأ هنأ فرعي مل اذإ ينعي :ش ( هلوقب الإ كلذ فرعي ال ناك نإف ) :م هكيرش ىلع

 يعدي هنأل ) :م « ةنيبلا ةماقإ هيلعف يأ :ش (ةجحلا هيلعف ) :م هلوقب الإ ةكرشلا لام نم وأ هسفن

 :ش ( هيمي عم ركنملل لوقلاو ) :م ركنم رخآلاو يأ :ش ( ركنم وهو « رخآآلا ةمذ يف لالا بوجو

 . صنلاب
 يأ :ش ( نيلاملا دحا وأ ةكرشلا لام كله اذإو ) :م «هرصتخم» يف يرودقلا ىأ :ش ( لاق ) :م

 '  :ش ( لاملا ةكرشلا دقع يف هيلع دوقعملا نأل ةكرشلا تلطب اًنيش ايرتشي نأ لبق ) :م نيلام لا دحأ كله وأ

 نإف يأ :ش ( هنإف ) :م عيبلا يف امك دقعلا ىقبي ال هيلع دوقعملا تاف اذإف لاملا وه هيلع دوقعملا ىأ

 اًقالخ اندنع تاضواعملا رئاس يف نيعتي ال ناك نإو « ةكرشلا دقع يف يأ :ش ( هيف نيعتي ) :م لاملا

 ةعيدولاو :ش ( ةيصولاو ةبهلا يف ) :م لام لا يأ :ش ( نيعتي امك ) :م - هللا اهممحر - يعفاشلاو رفزل

 . اضيأ

 وه هيف نكرلا نأل عيبلا يف لطبي امك يأ :ش ( عيبلا يف امك دقعلا لطب هيلع دوقعملا كالهبو ) :م

 دقع نمض يف ةتباثلا ةلاكولا نع ةدرفملاب زرتحا :ش ( ةدرفم ا ةلاكولاو ةبراضملا فالخب ) :ملاملا

 نيعتي ال) :م نينمثلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م امهيف نيعتي دوقعملا نأل « نهرا دقع نمض يفو ةكرشلا

 نييعتلاب ) :م ةدرغملا ةلاكولاو ةبراضملا يأ :ش ( امهيف ) :م ريناندلاو مهاردلا امهب دارأ :ش ( نانمثلا

 دبع ءارشب الجر لكو نمف « ةدرغملا ةلاكولاو « هعضوم يف :ش ( فرع ام ىلع ضبقلاب نانيعتي اغنإو

 . لطبت ال اهنإف كلهف مهارد هيلإ عفد

 لبق اعيمج ةكرشلاو ةبراضملا يف نيعتي دوقعملا نأل رظن هيف - هللا همحر - يزارتألا لاقو

 نإف ةلاكولا فالخب تادايزلا يفو « هيلع صن تلطب ميلستلا لبق كله اذإ ىتح ميلستلاو ضبقلا

 نيعتت مهضعب لاقف خياشملا فالتخا اهسفن يفف ميلستلا دعب امأ . ميلستلا لبق نيعتت ال اهيف دوقنلا

 طارتشا نم تادايزلا يف هركذ يذلا : ءالعلا يخيش لاقو . نيعتت ال مهضعب لاقو « دوقنلا اهيف

 لالا بر لوقي نأ وهو يطاعتلاب ةبراضملا دقع ىلع لومحم ةبراضملا يف لام لا سأر ضبق

 دري اذهو « ةبراضملا لطبت فرعت مل ول بر ةبراضملا نإف فصنلاب ةبراضم لاملا اذه ذخ براضملل
 . يزارتألا رظن



 الإ هلام يف هبحاص ةكرشب يضر ام هنأل امهدحأ كله اذإ اذكو ء نالاملا كله اذإ اميف رهاظ اذهو

 نم كله امهيآ هتدئاف مدعل دقعلا لطبيف هتك رشب ًايضار نكي مل كلذ تاف اذإف ء هلام يف هكرشيل

 فالخب هدي يف ةنامأ هنأل « رخآلا دي يف كله ناك اذإ اذكو رهاظف هدي يف كله نإ هبحاص لام

 ىرتشا نإو . نيلاملا نم كالهلا لعجيف زيمتي ال هنأل٬ ةكرشلا ىلع كلهي ثيح طلخلا دعب ام

 عقو نيح كلما نأل « اطرش ام ىلع امهنيب ىرتشم اف ءارشلا لبق رخآلا لام كلهو هلام امهدحأ

 مث « كلذ دعب رخآلا لام كالهب مكحلا ريغتي الف « ءارشلا تقو ةكرشلا مايقل امهنيب ًاكرتشم

 هعيب زاج عاب امهيأ نإ ىتح دايز نب نسحلل ًافالخ -هللا همحر- دمحم دنع دقع ةك رش ةكرشلا

 هكيرش ىلع عجريو لاق . اهمامت دعب لاملا كالهب ضقمتنتالف « ىرتشملا يف تمت دق ةكرشلا نال

 هنمث نم ةصحب

 دوقعملا تاوفل :ش ( نالاملا كله اذإ اميف ) :م رهاظ ةكرشلا نالطب يأ :ش ( رهاظ اذهو ) :م

 . نيلاملا دحأ يأ :ش ( امهدحأ كله اذإ اذك ) :م هيلع

 الإ هلام يف هبحاص ةكرشب يضر ام ) :م هلام كلهي مل يذلا كيرشلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م

 .دقعلا ةدئاف يأ :ش ( هتدئاف مدعل دقعلا لطبيف هتك ر شب اًيضار نكي مل كلذ تاف اذإف « هلام يف هكر شيل

 دي يف كله نإو :ش ( رهاظف هدي يف كله نإ هبحاص لام نم كله ) :م نيلام لا يآ :ش ( امهيأو) :م

 هنال رخآلا دي يف كله ) :م كلاهلا يآ :ش ( ناك اذإ اذكو ) :م: هلوق ىنعم وهو « كلذكف هبحاص

 ناك اذإ ام فالخب يأ :ش ( طلخلا دعب ام فالخب ) :م نيمألا ىلع نامض الو :ش ( هدي يف ةنامأ

 . ( نيلام نم كالهلا لعجيف زيمتب ال هنأل ةكرشلا ىلع كلهي ثيح) :م طلخلا دعب ام لاملا كاله

 نإو) :م نيلاملا نم اكاله كالهلا لعجي يأ نيلام لا نم كالهلا لعجيف : خسنلا ضعب يفو :ش

 ام ىلع امهنيب ىرتشم اف ءارشلا لبق رخآلا لام كلهو هلامب ) :م نيكيرشلا دحأ ىأ :ش ( امهدحأ ىرتشا

 مكح يآ :ش ( مكحلا ريغتي الف ءارشلا تقو ةكرشلا مايقل امهنيب اًكرتشم عقو نيح كلما نأل اطرش

 نب نسحلل اًقالخ - هللا همحر - دمحم دنع دقع ةك رش ةكرشلا مث كلذ دعب رخآلا لام كالهب) :م كلمل ا

 امهيأ نإ ىتح ) :م هلوق يف رهظت فالخلا اذه ةدئافو كلم ةكرش هدنع نإف :ش ( - هللا همحر - دايز

 . هللا همحر - دمحم دنع :ش ( هعیب زاج عاب

 - دمحم دنعو « كلم ةكرش هنأل رخآلا بيصن يف فرصتي نأ نسحلا دنع زوجي الو

 :ش ( اهمامت دعب لاملا كالهب ضقننت الف ىرتشملا يف تمت دق ةكرشلا نأل) :م دقع ةكرش - هللا همحر

 . رخآلا بيصن يف امهنم لك فرصت زاجف

 كيرشلا ةصحب يأ :ش ( هنمث نم ةصحب هكيرش ىلع عجريو) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م



 نيلاملا دحأب امهدحأ ىرتشا اذإ اذه هانيب دقو هسفن لام نم نمثلا دقنو هتلاكوب هفصن ىرتشا هنأل

 احرص نإ رخآلا لامب رخآلا ىرتشا مث امهدحأ لام كله اذإ امأ « رخآلا لام كله مثألوأ

 ةلاكولاف تلطب نإ ةكرشلا نأل اطرش ام ىلع امهنيب كرتشم ىرتشم اف «ةكرشلادقع يف ةلاكولاب

 هتصحب هكيرش ىلع عجريو كلم ةك رش نوكتو ةلاكولا مكحب اكر تشم ناكف ‹ ةمئاق اهب حرصللا
 هارتشا يذلل ىرتشملا ناك اهيف ةلاكولا ىلع صني ملو ةكرشلا درجم اركذ نإو « هانيب امل نمشلا نم

 يف ام لطبب تلطب اذإ ىتح ةكرشلا اهتنمضت يتلا ةلاكولا مكح ةكرشلا ىلع عوقولا نأل ةصاخ

 ‹ لاما اطلخي مل نإو ةكرشلا زوجتو لاق . ةدوصقم اهنأل ةلاكولاب حرص اذإ ام فالخب اهنمض

 دعب الإ ةكرشلا ىلع عرفلا عقي الو لاملا عرف حبرلا نأل زوجت ال: -هللا همحر-يعفاشلاو رفز لاقو

 هنإو لصألا يف ةكرشلا

 لام نم نمثلا دقنو هتلاكوب) :م كيرشلا ةصح وهو :ش ( هفصن ىرتشا هنأل ) :م كلذو ‹ يرتشملا نمث

 . انهاذكف « لكوملا ىلع عجري هسفن لام نم نمثلا ىضق اذإ ليكولاو :ش ( هسفن

 . اهيف انلق يذلا اذه يأ :ش ( اذه ) :م هسفن لام نم ىدأ اذإ هلوق دنع يأ :ش ( هانيب دقو ) :م

 يفو « لاملل ةفص عفرلاب :ش ( رخآلا لالا كله مثألوأ نيلاملا دحأب امهدحأ ىرتشا اذإ ) :م

 :م نيلام لا دحأ يأ :ش ( امهدحأ لام كله اذإ امأ ) :م رخآلا كيرشلا يأ رخآلا لام يف خسنلا ضعب

 ءاطرش ام ىلع امهنيب كرتشم ىرتشملاف « ةكرشلا دقع يف ةلاك و لاب احرص نإ رخآلا لامب رخآلا ىرتشا مث )

 مكحبب ال ةدوصقملا :ش ( ةلاكولا مكحب اكر تشم ناكف ةمئاق اهب حرصملا ةلاكولاف تلطب نإ ةكرشلا نال

 رخلا بيصن يف فرصتي نأ امهدحأل زوجي سولف ال :ش ( كلم ةكرش نوكتو ) :م ةكرشلا دقع

 . اذه اذكف ليكولا نذإ نودب ىرتشملا يف فرصتي ال ليكولاو ةلاكولاب كلملا نأل « هنذإب الإ

 :م هتهج نم ليكو هنأل هلوق ىلإ ةراشإ :ش ( هانيب ال نمثلا نم هتصحب هكيرش ىلع عجريو ) :م
 هارتشا يذلل ىرتشملا ناك ) :م ةكرشلا يف يآ :ش ( اهيف ةلاكولا ىلع صني ملو ةكرشلا درجم اركذ نإو)

 ( اهنمض يف ام لطبي تلطب اذإف « ةكرشلا اهنتمضت يتلا ةلاك ولا مكح ةكرشلا ىلع عوقولا نأل ‹ ةصاخ

 حرص اذإ ام فالخب) :م اًصضيأ ةكرشلا دقع يف ةعئابلا ةلاكولا تلطب ةكرشلا تلطب اذإف يأ :ش

 ةلاكولا مكحب امهنيب ىرتشملا نوكيف ‹ ةدوصقم ةلاكولا نأل يأ :ش ( ةدوصقم اهنأل ةلاكولاب

 . ةدوصقملا

 لاق هبو :ش ( لام ا اطلخي مل نإو ةكرشلا زوجتو ) :م - هللا همحر - يرودقلا ىأ :ش ( لاق ) :م

 توناح يف لعجي نأب هيلع امهيديأ نوكت نأ طرش الام نأ الإ - هللا امهمحر - كلامو دمحأ

 عقي الو ‹ لاملا عرف حبرلا نأل زوجت ال - هللا امهمحر - يعفاشلاو رفز لاقو ) :م اهل ليكو دي يف وأ امهل

 ىلع ةكرشلا نإو يأ :ش ( هنإو ) :م لاملا وه يذلا :ش ( لصألا يف ةكرشلا دعب الإ ةكرشلا ىلع عرفلا

°۳ 



 ةبراضملا فالخب لاملا سأر نيعت طرتشيو هيلإ فاضي اذهلو « لاملا وه لحملا نأل اذهو « طلخل اب
 « هفالخب انه امأ ‹ هلمع ةلامع ىلع حبرلا قحتسيف لاملا برل لمعي وه اغنإو ةكرشب تسيل اهنأل
 عم حبرلا يف لضافتلا زوجي الو طلخلا طرتشيو سنجلا داحتا ربتعي ىتح امهل ريبك لصأ اذهو

 ةدنتسم حبرلا يف ةكرشلا نأ انلو . لاملا مادعنال لامعألاو لبقتلا ةكرش زوجت الو لاملا يف يواستلا

 طلخلا نكي ملف هيف مسالا اذه ىنعم ققحت نم دب الف . ةكرش ىمسي دقعلا نأل لاملا نود دقعلا ىلإ

 ‹اطرش

 . طالتخالا نع ةرابع ةكرشلا نأل :ش ( طلخ اب ) :م نوكي امنإ كارتشالا ليوأت

 نأل) :م لاملا عرف حبرلا نإ انلق انإو ينعي لاملا ىلع حبرلا نأل هلوق ىلإ ةراشإ :ش ( اذهو ) :م

 طرتشيو) :م لاملا ةكرش دقع لاقي :ش ( هيلإ فاضي اذهلو « لاملا وه ) :م ةكرشلل الحم يأ :ش ( لحلملا

 اهنإف :ش ( ةبراضملا فالخب ) :م لاملا ىلإ ةدنسم ةرمثلا يف ةكرشلا نوكتف :ش ( لاملا سأر نييعت

 قحتسيف لاملا برل لمعي ) :م براضملا يأ :ش ( وه امنإو ةكرشب تسيل اهنأل ) :م طلخلا نودب حصت

 عزنب بصن :-هللا همحر - يزارتألا لاق ةفاضإإلاب :ش ( هفالخب انه امأ  هلمع ةلامع ىلع حبرلا

 ‹ هلمع ىلع ةلامع ءالعلا ىخيش ةخسن ىفو « لمعلا ةرجأ ىهو هلمع ةلامع نم يأ ضفاخلا

 ال ىقخي ال ام ىلع هجو هل سيل« ضفاخلا عزتب اًبوصنم ةلامعلا نوكو « ةلاهجل اب ةلامعلا رسفو
 . هلمع ىلع ةلامع لجأل يأ ليلعتلا ىلع اًبوصنم نوكي نأ هجو

 رفزل يأ :ش (امهل) :م لاملا عرف حبرلا نأل هلوق ىلإ ةراشإ :ش ( ريبك لصأ اذهو ) :م

 :م هلوقب - هللا امهمحر - امهدنع اريبك ًالصأ اذه نوك حضوأ مث « - هللا امهمحر - يعفاشلاو

 امهدحأ لام سأر ناك اذإ هنإف « كلذ امهلصأ ىلع ءانب ينعي :ش ( سنجل ا داحتا ربتعي ىتح )

 - يعفاشلاو رفزل اًقالخ « اندنع ةحيحص امهنيب ةكرشلا دقعنت هنإف ريناد رخآلاو «مهارد

 يف يواستلا عم حبرلا يف لضافتلا زوجي الو ) :مامهدنع :ش ( طلخلا طرتشيو ) :م - هللا امهمحر

 اًضيأ اذه :ش ( لالا مادعنال لامعألاو لبقتلا ةكرش زوجت الو ) :م امهلصأ ىلع اًضيأ اذه :ش ( لاما

 وه هيلإ دنسم وه ام لكو :ش ( لاما نود دقعلا ىلإ ةدنتسم حبرلا يف ةكرشلا نأ انلو ) :م امهلصأ ىلع

 . لصألا

 مسا يأ :ش ( هيف مسالا اذه ىنعم ققحت نم دبالف ) :م لاما ال :ش ( ةكرش ىمسي دقعلا نأل ) :م

 ملف ) :م حبرلا وهو عرفلا يف مكحلا تبثي دوجوم وهو دقعلا وه لصألا ناك اذإ دقعلا يف ةكرشلا

 عرفلا يف تلصحو « طلخ الب دقعلا وهو لصألا يف تلصح ةكرشلا نأل :ش ( اطرش طلخلا نكي

 حبرلا يف يواستلا الو طلخلا الو اًطرش سنجل ا داحتإ نكي ملف دقعلا نم ديعتسا يذلا حبرلا وهو

 . ءيجي ام ىلع



 يف هنأل « فرصتلاب دافتسي امنإو « لالا سأرب حبرلا دافتسي الف ‹ نانيعتيال ريناندلاو مهاردلا نألو

 يف تققحت طلخلا نودب فرصتلا يف ةكرشلا تققحت اذإو « ليكو فصنلا يفو ليصأ فصنلا

 ‹ حبرلا يف يواستلاو سنجل ا داحتا طرتشي الف ةبراضملاك راصو « هنودب حبرلا وهو هب دافتسلملا
 طرش هنأل حبرلا نم ةامسم مهارد امهدحأل طرش اذإ ةكرشلا زوجت الو لاق . لبقتلا ةكرش حصتو

 ‹ ةعرازملا يف هريظنو امهدحأل ىمسملا ردق الإ جرخي ال هاسعف ةكرشلا عاطقنا بجوي

 ىنعمو « لوألا ليلدلل حرشلاك وه ناث ليلد اذه :ش ( نانيعتي ال ريناندلاو مهاردلا نالو ) :م

 اذإف ‹ امهب ءارشلا دجو اذإ قاقحتسالا قح يف نانيعتي ال يأ « ةكرشلا يف ال ءارشلا يف نانيعتي ال

 نم دحاو لك نأل يأ :ش ( هنال فرصتلا يف دافتسي امإو لاما سأرب حبرلا دافتسي الف ) :م انيعتي مل

 دحاو لك ناكف ةلاكولا دقعلا بجوم نأل :ش ( ليكو فصنلا يفو ‹ ليصأ فصنلا يف ) :م نيكيرشلا

 ‹ ةلاصألا قيرطب هضعب ىف ةكرشلا لام ىف امهنم دحاو لك فرصيف هبيصن ىف رخآلل الكوم امهنم

 حبرلا فاضي كلذلف ةكرشلا دقع نمض يف تبلت اغ ةلاكولا هذهو . ةلاكولا قيرطب هضعب يفو
 ىلإ ادنتسم حبرلا ناكف ةلعلا ةلع ىلإ فاضي ةلعلا ىلإ فاضي امك مكحلا نأل « دقعلا ىلإ لاحلا

 . الاق امك لاملا ىلإ ال قيرطلا اذهب دقعلا

 :م فرصتلاب يأ :ش ( هب دافتسملا يف تققحت طلخلا نودب فرصتلا يف ةكرشلا تققحت اذإو ) :م

 راص يآ :ش ( ةبراضملاك راصو ) :م طلخلا نودب حبرلا وهو دافتسملا يآ :ش ( هنودب حبرلا وهو)

 يف كلذكف لاملا لصأ يف ةكرش الب قحتسم ةبراضملا يف حبرلا نأ ينعي ةبراضملاك ةكرشلا دقع

 ( سنجل داحتا طرتشي الف ) :م لاملا لصأ يف كارتشالا حبرلا يف كارتشالا نم لزني ملف ةكرشلا دقع

 . لاملا سنج داحتا طرتشي الف ةبراضملاك ةكرشلا دقع ناك اذإ ينعي :ش

 يف ةكرش الب قحتسم ةبراضملا يف حبرلا نأ ينعي يواستلا طرتشي الو :ش ( يواستلاو ) :م

 الف لالا لصأ يف كارتشالا حبرلا يف كارتشالا نم لزي ملف ةكرشلا دقع يف كلذكف « لاملا لصأ

 وأ يواستلاو لاملا سنج داحتا طرتشي الف ةبراضملاك ةكرشلا دقع ناك اذإ ينعي سنجل ا داحتا طرتشي

 . لالا دجوي مل نإو :ش ( لبقتلا ةكرش حصتو حبرلا يف ) :م يواستلا طرتشي ال

 يأ :ش ( امهدحأل طرش اذإ ةكرشلا زوج الو ) :م : - هللا همحر - يرودقلا ىأ :ش ( لاق ) :م

 :م هلعل يأ :ش ( هاسعف ةكرشلا عاطقنا بجوي طرش هنأل حبرلا نم ةامسم مهارد ) :م نيكيرشلا دحأل

 ةكرشلا يضقت فالخ وهو ةصاخ امهدحأل حبرلا نوكيف :ش ( امهدحأل ىمسملا ردق الإ جرخي ال)

 ام ريظن يأ :ش ( ةعرازملا يف هريظنو ) :م امهنم دحاو صاصتخا ال حبرلا يف كارتشالا اهاضتقم نأل

 ةلطاب يهف هامسم انأرقف امهدحأل اطرش اذإ ام وهو « ةعرازملا يف تباث ةكرشلا زاوج مدع نم الاق

 ةكرش دقعنت اهنأل امهنيب اكرتشم جراخلا نوكي نأ ةعرازملا طرش نم ذإ جراخلا يف ةكرشلا عاطقنال

 . ءاهتنالا ىف



 نألو ‹ ةكرشلا دقع يف داتعم هنأل لالا عضبي نأ نانعلا يكيرشو نيضوافملا نم دحاو لكلو لاق

 الو ‹ داتعم هنأل هعدوي نأ هل اذکو هکلمیف هنود ضوع ریغب لیصحتلاو لمعلا ىلع رجأتسي ن هل

 هللا يضر ةفينح يبأ نعو« اهنمضتيف ةكرشلا نود اهنأل ةبراضم هعفديو لاق ادب هنمرجاتلا دجي

 ريغ ةكرشلا نأل لصألا ةياور وهو لوألا وه حصألاو« ةكرش عون هنأل كلذ هل سيل هنأ هنع

 نامض نودب ليصح هنأل ىلوأ لب ةرجأب رجأتسا اذإ امك « حبرلا ليصحت دوصقملا افإو ةدوصقم

 هتمذ يف
 نأ نانعلا يكيرشو نيضوافغملا نم دحاو لكلو ) :م - هللا همحر - يرودقلا ىأ :ش ( لاق ) :م

 نأل يأ :ش ( هنأل ) :م هيف لمعي ألام هل تعفر اذإ هتعضبأ لاقي عاضبإلا نم :ش ( لاملا عضبي

 ىلع اًريجأ رجأتسم يأ :ش ( لمعلا ىلع رجأتسي نأ هل نألو « ةكرشلا دقع يف داتعم ) :م عاضبإلا

 . راجئتسالا نود يأ :ش ( هنود ضوع ريغب ليصحتلاو ) :م حبرلا هنم لصحي لمع

 رجأ الب حبرلا ليصحت هيفو عاضبإلاوهو ضوع ريخب ليصحتلا كلميف يأ :ش ( هكلميف ) :م
 نآ) :م نيكيرشلا دحأل يآ :ش ( هل اذكو ) :م ىندألا كلم ىلع الإ كلم نم ىلع راجئتسالا ناكف

 الو) :م راجتلا نيب :ش ( داتعم ) :م عاديإلا نأل يأ :ش (هنأل ) :م ةكرشلا لام عدوي يأ :ش ( هعدوي

 - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م هنم اًعاطقنا يأ :ش ( ادب ) :م عاديإلا نم يأ :ش ( هنم رجاتلا دجي

 اًقطع بصنلاب هعفديو : - هللا همحر - يزارتألا لاق :ش ( ةبراضم هعفديو) :م : -هللا همحر

 سيل براضملا نأ ىرت الأ :ش ( ةكرشلا نود ) :م ةبراضملا نأل يأ :ش (اهنأل) :م عضي نأ هلوق ىلع

 رهاظ اذهو « حبرلا نم ءيش براضملل نكي مل تدسف ول ةبراضملا نأو ةعيضولا نم ءيش هيلع

 . ةياورلا

 (كلذ هل سيل هنأ ) :م هنع نسحلا ىور يأ :ش ( - هللا همحر - ةفينح يبأ نعو « اهنمضتيف ) :م
 كراشي نأ نيكيرشلا دحأل سيلو :ش ( ةكرش عون هنأل ) :م ةبراضم لام ا عفدي نأ هل سيل يأ :ش

 ةبراضم عفدلا زاوج يأ :ش ( حصا لوألاو ) :م ةبراضم هعفدي ال اذكف « ةكرشلا لامب هريغ عم

 :م ةبراضملا يف :ش ( ةدوصقم ريغ ةكرشلا نأل ) :م « طوسبملا» يأ :ش ( لصألا ةياور وهو ) :م حصأ

 . نيكيرشلا دحأ هكلميف ةبراضملاب تباث وهو :ش ( حبرلا ليصحت دوصقملا اغنإو)

 ادحاو ألوق زوجي هنإف لمعيل :ش ( ةرجاب ) :م اريجأ نيكيرشلا دحأ :ش ( رجأتسا اذإ امك ) :م
 (هنأل) :ماذإ باوج :ش ( ىلوأ لب ) :م ءيش لام لا بر ىلع بجي ال حبرلا لصحي ملو لمع اذإ هنأل

 ةمذ يف يأ :ش ( هتمذ يف نامض نودب ) :م حبرلل يأ :ش ( ليصحت ) :م ةبراضملا دقع نأل يأ :ش

 يف فرصتلا كيرشلل زوجي ال - هللا همحر - يعفاشلا دنعو « زاوجلاب ىلوأ ناكف لاملا بر

 :م انلوقك زوجي رهظألا يفو دقعلا دهعلا يف حيرصتب الإ هلوق يفو « هنذإب الإ هبحاص بيصن



 نأل هيف فرصتي نم لكويو لاق .هلثم عبتتسي الءيشلا نأال اهكلمي ال ثيح ةكرشلا فالخب

 ثيح ءارشلاب ليكو لا فالخب ةراجتلل تدقعنا ةك رشلاو ةراجتلا عباوت نم ءارشلاو عيبلاب ليكو تلا

 لالا يف هديو لاق . هلثم عبتتسي الف نيعلا ليصحت هنم بلط صاخ دقع هنأل هريغ لكوي نآ كلم ال

 لدبلا هجو ىلعال « كلاما نذإب لالا ضبق هنأل ةنامأ دي

 هنم لاحملا مزلي ذإ :ش ( هلثم عبتتسي ال ءيشلا نأل ) :م كيرشلا :ش ( اهكلمي ال ثيح ةكرشلا فالخب)

 دبعلابو « هدنع بتاكي نأ هل نإف بتاكملاب ضوقنم اذه ليق نإف هنود ءىشلا لثم نوكي نأ وهو

 نأ عم ‹ لفنتملاب لفنتملا ءادتقابو ٠ ضرتفملاب ضرتفملا ءادتقابو < هدبع نذأي نأ هل نإف « نوذأملا

 عفري لم ا نألو اهداسفو ةالصلا زاوج قح يف هموق عبتتسي مامإلاو رخآلا لثم امهنم دحاو لك

 . نالثم امهو خوسنملا صنلا عفري خسانلا صنلاك لما

 ءافيتسالا ليبق نم اذه سيلو « هبابسأو بتكلا ىف اقلطأ امهنأ نوذأملاو بتاكملا يف باوجلا

 ۰ . امهل قلطملا بسكلا تابثإ نم لب
 نألو "«نماض مامإلا» : -مالسلا هيلع -هلوقل عامجإلاب زوجيف هلثب ضرتفملا ءادتقا امأو

 ةالص هعبتت ةالص نوكي نأل « ثيدحلاب ءاضقو ازاوج مامإلا ةالص ىلع ةينبم يدتقملا ةالص

 . اًنضقن دري الف « ةقيقحلا يف اًعفار نكي ملف « ىنعم نيعتي ةروص عفار وهف خسانلا امأو « يدتقملا

 لك وي بصنب :ش ( هيف فرصتي نم لکویو ) :م - هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 عيبلاب ليكو تلا نأل ) :م ةكرشلا لام يف فرصتي نم كيرشلا لكوي يأ عضي نأ هلوق ىلع اقطع
 ال ابر نيكيرشلا نم دحاو لكو « حبرلل :ش ( ةراجتلل تدقعنا ةكرشلاو « ةراجتلا عباوت نم ءارشلاو

 ليكوتلا نم دبالف « هسفنب :ش ( كلمي ال ثيح ءارشلاب ليكولا فالخب ) :م اهل اعبت ةرشابم هل اهعيبي
 لكوت نأ هبحاص رمأ هنأك امهنم لك راصف « لاجل ا ةلالدب اهل اًعبت ةراجتلا نمض يف ليك وتلا تبث

 دقع ) :مءارشلاب ليكوتلا يأ :ش ( هنأل هريغ لكوي نأ ) :م . كليب ال ثيح ءارشلاب ليكولا فالخب

 عبتتسي الف ) :م هتفصو هسنج مولعم نعم ءيش ليصحتل يأ :ش ( نيعلا ليصحت هنم بلط صاخ

 . لاحملا هيف مزلي هنأ انركذ امل :ش (هلثم

 نمدحاو لك دي يأ :ش (هديو):م :- هللا همحر - يرودقلا ىأ :ش ( لاق) :م

 نامض الب كله هدي يف لاملا كله اذإ ىتح :ش ( ةنامأ دي لاملا يف ) :م نانعلا يكيرشو نيضواغملا

 نع هب زرتحاو « لدبلا ءاطعإ هجو ىلع يأ :ش ( لدبلا هجو ىلع ال كلاما نذإب لالا ضبق هنأل ) :م

 . نمثلا عفدي نأ لجأل ضبق ءارشلا موس ىلع ضوبقملا نأل « ءارشلا موس ىلع ضوبقملا

 « )٥٠٤/۲( دمحأو « )۱۷١( يذمرتلاو ء )٤۸١( دواد وبأ هاورو « - هللا هظفح- ينابلألا هححص : حيحص (1)

 . (۲ /۲) «دئاوزلا عمجم» . نوقثوم مهلك هلاجر : لاقو « رازبلل يمشيهلا هازعو

¥ 



 نيغابصلاو نيطايفل-اك لبقتلا ةكرش ىمستو عئانصلا ةكرش امآأو لاق . ةعيدولاك راصف ةفيثولاو

 رفز لاقو ءاندنعاذهو ‹ كلذ زوجيف « امهنيب بسكلا نوكيو لامعألا البقي نأ ىلع ناك ر تشي

 نم دب ال هنأل ريمثتلا وهو امهدوصقم ديفي ال ةكرش هذه نأل زوجتال -هللا امهمحر- يعفاشلاو

 . هانررق ام ىلع امهلصأ ىلع لاملا يف ةكرشلا ىلع ينتبت حبرلا يف ةكرشلا نأل اذهو « لاملا سار

 يف ًاليصأ فصنلا يف ًاليكو ناك امل هنأل ليكوتلاب نكمي وهو ‹ ليصحتلا هنم دوصقملا نأ انلو

 ناكملاو لمعلا داحتا هيف طرتشي الو « دافتسملا لاملا يف ةكرشلا تققحت فصنلا

 لجأل ضوبقم نهرلا نإف نهرلا نع هب زرتحاو « ةقيثولا هجو ىلع يأ :ش ( ةقيثولاو ) :م
 بوجو مدع يف :ش ( ةعيدولاك ناكف ) :م نيدلا نمو هتميق نم لقأب نومضم نهرلا نأل « ةقيثولا

 لبقتلا ةكرش ىمستو عئانصلا ةكرش امأو ) :م :- هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م نامضلا

 ( اندنع اذهو ‹ كلذ زوجيف « امهنيب بسكلا نوكيو لامعألا البقي نأ ىلع ناك رتشي نيغابصلاو نيطايخلاك
 . انباحصأ دنع ةكرشلا هذه زاوج يأ :ش

 يأ :ش ( امهدوصقم ديفت ال ةكرش اهنأل زوجت ال - هللا امهمحر - يعفاشلاو رفز لاقو ) :م

 نإو ءةكرشلا ىلإ دوصقملا فاضأ ةكرشلا يآ اهدوصقم خسنلا ضعب يفو « نيكيرشلا دوصقم

 يأ :ش ( ريمثتلا وهو) :م ةكرشلا دقعف نيكيرشلا سبلم وه ةبسن الب ىندأب نيكيرشلل دوصقملا ناك
 يآ :ش ( اذهو ) :م ريمثتلل :ش ( لالا سأر نم دال هنأل ) :م حبرلا لوصح وهو ريمثتلا نم دوصقملا

 ىلع ينتبت حبرلا يف ةكرشلا نأل ):م لالا سأر نم دبال : - هللاامهمحر - رفزو يعفاشلا لوق

 ام ىلع ) :م- هللاامهمحر - يعفاشلاو رفز لصأ ىلع يأ :ش ( امهلصأ ىلع لاملا يف ةكرشلا

 نم يأ :ش ( هنم دوصقملا نأ انلو ) :م لام ا اطلخي مل نإو ةكرشلا زوجتو هلوق دنع يأ :ش ( هانررق

 . حبرلا ليصحت يأ :ش ( ليصحتلا ) :م ةكرشلا دقع

 نيكيرشلا نم دحاو لك ليكوتب يأ :ش ( ليكو تلاب نكمي ) :م حبرلا ليصحت يأ :ش ( وهو ) :م
 يف ًاليصأ فصنلا يف ًاليكو ناك امل ) :م امهنم دحاو لك نأل يأ :ش ( هنأل ):م لمعلا لوبقم ابحاص

 قحتسم دحاو لكف لمع اذإ مث « ذئنيح ةكرشلا دقعب :ش ( دافتسملا لاملا يف ةكرشلا تققحت فصنلا

 . هبسک وهو « هلمع ةدئاف

 كيرشلا نأكف هلمع عقوف لبقتلاب همزل اميف هكيرشل اًنيعم لماعلا ناك امهدحأ لمع اذإو

 نإف « هسفنب حلصلا لمع ال لمعلا قلطم طورشملا نأل زئاج اذهو « لمع ىتح يبنجأب ناعتسا

 . رجألا راصقلا قحتسي المع ىتح هريغ رجأتسا وأ هريخب ناعتسا اذإ راصقلا

 ناك اذإ ىتح :ش ( نام او لمعلا داحتا ) :م حلصلا ةكرش دقع يف يأ :ش ( هيف طرتشي الو ) :م

4۸ 



 . توافتي أل هانركذ ام وهو ةكرشلل زوجملا ىنعملا نأل « امهيف -هللا امهمحر- رفزو كلام افالخ

 ‹ لمعلا ردقب نامضلا نأل زوجي ال سايقلا يفو « زاج اثالثأ لا لاو نيفصن لمعلا طرش ولو

 لوقن انكل ‹ هوجولا ةكرشك راصو « هيلإ هتيدأحل دقعلا زجي ملف ‹ نمضي مل ام حبر هيلع ةدايزلاف

 ‹« سنجل ا داحتا دنع حبرلا نأل «احبر هذخأي ال هذخأي ام

 - هللا امهمحر - رفزو كلام اًقالخ ) :م اندنع زاج نيناكد يف ادعق وأ اًطايخ رخآلاو اراصق امهدحأ

 نأل ‹ هلبقتي يذلا هبحاص لمع نعامهنم دحاو لك يفف اًملتخم لمعلا ناك اذإ هنأل :ش ( امهيف

 . ةكرشلا نم دوصقملا لصحي الف هتخيص نم سيل كلذ

 هلوق ىلإ راشأ :ش ( هانركذ ام وهو ةكرشلل زوجملا ىنعملا نأل ):م هلوقب فنصملا هلاق ام انلو

 توافتي ال يأ « نإ ربخ :ش ( توافتي ال ) :م ليكوتلاب نكي وهو : ليصحتلا هنم دوصقملا نأ انلو

 رفز لصأ ىلع ةبترملا عورفلا نم نأ مدقت دق ليق نإفامهفالتخا وأ ناكملاو لمعلا داحتاب

 - رفز لوق حصي فيكف زوجت ال لبقتسملا ةكرش نأ طلخل ا ةلأسم يف - هللا امهمحر -يعفاشلاو

 - رفز نأب : بيجأ « ةعفنم لامعألا تناك اذإ اهزاوج يف - هللا همحر - كلام عم - هللا همحر

 ةياورلا مكح ةلأسملا كلت يف فنصملا ركذف « نالوق طلخا ينعأ ةلأسملا هذه يف هل - هللا همحر

 . اضقانم هرهاظ ىریف نیتیاورلا فالتخا رکذی ملو ظفللا يف قلطأ نكلو « اهيف طرتشي ال يتلا

 لمعلا نوكي نأ لصفلا ةكرش يف ناكيرشلا طرش يأ :ش ( نيفصن لمعلا طرش ولو ) :م

 ( زوجي ال سايقلا يفو ) :م اًتناسحتسا :ش ( زاج اًالثأ ) :م لصاحلا حبرلا يأ :ش ( لاملاو ) :م نيفصن

 دحاو لك يف نامضلا يأ :ش ( لمعلا ردقب نامضلا نأل ):م - هللا همحر - رفز لوق وهو :ش

 . فصنلا يف هلمع ىلع يأ :ش ( هيلع ةدايزلاف ) :م فصنلا يف هلمعو « هلمع ردقب امهنم

 حبرلا لصف طرش نوكيف فصنلا ىلع داز اميف نامزلا لجؤي هنأل :ش ( نمضي مل ام حبر ) :م

 ةيدأتل يأ :ش ( هتيداتل دقعلا زجي ملف ) :م كلذ نع ةي يبنلا يهنل مارح وهو « نمضي ملام حبر

 توافتلا نأ يف :ش ( هوجولا ةكرشك راصو ) :م نمضي ملام حبر ىلإ يأ :ش ( هيلإ ) :م دقعلا اذه

 . ءاوسلا ىلع امهنيب ىرتشملا ناك اذإ الإ زوجي ال حبرلا يف اهيف

 هوجولا ةكرش يف حبرلا يف ذئنيح توافتلا زوجيف يرتشملا كلم يف توافتلا اطرش اذإ امأو

 . ًاضيأ

 نيكيرشلا نم لك هذخأي ام يأ :ش ( هذخأي ام ) :م ناسحتسالا هجو نایب :ش ( لوقن انکل ) :م

 ال حبرلا نأل يأ :ش ( سنجل ا داحتا دنع حبرلا نأل ) :م اًحبر هنوك لاح يأ :ش ( اخبر هذخاي ال) :م

 . سنجل ا داحتا دنع الإ نوكي

 حبرلا نأ امل زاج رشع ةسمخ يواسي بوثب اهرجأ مث مهارد ةرشعب اراد رجأتسا اولاق اذهلو
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 ردقتيف « ميوقتلاب موقتي لمعلاو لمعلا لدب ناكف لام حبرلاو « لمع لاملا سأر نأل فلتخا دقو

 سنجلا يف ققحتب حبرلاو قفتم لاملا سنج نأل « هوجولا ةكرش فالخب مرحي الف هب موق ام ردقب
 لمعلا نم امهنم دحاو لك هلبقتي امو لاق . ةبراضملا يف الإ زوجيال نمضي مل ام حبرو « قفتملا

 عفدلاب عفادلا أربيو رجألاب بلاطيو لمعلاب بلاط امهنم دحاو لك نإ ىتح « هيرش مزلیو همزلي
 تعقو ةكرشلا نأل كلذ فالخ سايقلاو « ناسحتسا اهريغ يفو ةضوافملا يف رهاظ اذهو « هيلإ

 . ةضواغفملا يضتقت ةلافكلاو ةقلطم

 . دحتي مل هيف نحن اميف سنجل او « سنجلا فالتخا دنع ققحتي ال

 لمعلا لدب ) :م هذخأي ام يأ :ش ( ناكف « لام حبرلاو لمع لالا سأر نأل فلتخا دقو ) :م
 ام ردقب ردقتيف ) :م لمعلل اًيوقت امهم كلذ ناك ىنعم ردقب اقيض اذإف :ش ( ميوقتلاب موقتي لمغلاو

 لاملا سنج نأل ءهوجولا ةكرش فالخب ) :م نمضي ملام حبر الإ دأتي مل هنأل :ش ( مرحي الف هب موق

 . ريناند وأ تناك مهارد امهتمذ يف بجاولا نمثلا وهو :ش ( قفتم

 يآ :ش ( ةبراضملا يف الإ ) :م زوجي ال نمضي ملام حبرو نمضي ملام حبر ناك حبرلا ةدايز طارتشا

 . لاملا بر بناج يف لام لا براضملا بناج يف لمعلا ةلماعمب هعوقول اهيف زاج

 نمضي ملام مزلفادوجوم حبرلا ةلباقب نامضلا الو هوجولا ةكرش يف امهنم دحاو سیلو

 نم يأ :ش ( امهنم دحاو لك هلبقتي امو ) م : - هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 لمملاب بلاطي نيكيرشلا نم دحاو لك نإ ىتح هكيرش مزليو همزلي لمعلا نم ) :م لبقتلا كيرش
 عفادلا اربي يأ :ش ( هيلإ عفدلاب عفادلا أربيو ) :م ماللا حتفب لوألا بلاطي يأ :ش ( رجألاب بلاطيو

 . نيكيرشلا نم دحاو لك ىلإ رجألا

 وهو «امهنمدحاو لك يأ « هيلإ ةرجألا عفاد عفادلاب داري نأ زوجي : يكاكلا لاقو

 .نامضلا نم ذخآلا اربي هذخأ يذلا ريغ هبحاص ىلإ هعفد مث « غبصلل امهدحأ

 يف رهاظ ) :م ةلافكلا ىنعم وهو امهنم دحاو لك ىلع لمعلا موزل ىلإ ةراشإ :ش ( اذهو ) :م

 تعقو ةكرشلا نأل « كلذ فالخ سايقلاو « ناسحتسا) :م نانعلا وهو :ش ( اهريغ يفو ةضواغملا

 ةلافكلا ركذت مل نإو « تبثت ىتح اهاضتقم نم ةلافكلا تسيلو ةلافكلا ركذ نع :ش (ةقلطم
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 لمعلا نم اهتم دحاو لك هليقت ام نأ ىرت الا نامضلل ةيسضتقم ةكرشلا هذه نآ ناسحنسالا هجو

 ىرجف « هيلع هلبقت ذافن ببسب رجألا قحتسي رجألا بجوتسم اذهلو ‹ رخآلا ىلع نومضم

 ناكرتشي نالجرلاف هوجولا ةكرش امأو لاق . لدبلا ءاضنقاو لمعلا نامض يف ةضوافملا ىرجم

 يرتشي ال هنأل هب تيمس اذه ىلع ةكرشلا حصتف « اعيبيو امههوجوب ايرتشي نأ ىلع امهل لام الو

 ةلاكولاو ةلافكلا قيقحت نكمي هنأل ةضوافم حصت امنإو ‹ سانلا دنع ةهاجو هل ناك نم الإ ةئيسنلاب

 هيلإ فرصني هقلطم نأل انانع نوكت تقلطأ اذإو « لادبإلا يف

 لمعلا نم امهنم دحاو لك هلبقت ام نأ ىرت الأ ‹ نامضلل ةيضتقم ةكرشلا هذه نأ « ناسحتسالا هجو ) :م

 قحتسم يأ :ش (رجألا بجوتسم ) :م اًتومضم لمعلا نوكل يأ :ش ( اذهلو « رخآلا ىلع نومضم

 هيلع اًنومضم نكي مل ول هيلع هبحاص لبقي يأ :ش ( هيلع هلبقت ذافن ببسب رجألا قحتسي ) :م رجألا
 . رجألا قحتسا ال

 يف ةضوافملا ىرجم ) :م دقعلا اذه يأ :ش ( ىرجف ) :م كلذك ناك اذإف « منغلاب مرغلا نأل

 اميف هنأل ‹ نيئيشلا نيذهب ةضوافملا ىرجم هنايرجي لاقي اغنإو :ش ( لدبلا ءاضتقاو لمعلا نامض

 وأ نوباصو نانشأ نمث نم نيدب امهدحأ رقأ اذإ اولاق ىتح « هارجم دقعلااذه رجي مل كلذادع

 ىلع صيصنتلا نأل « ةصاحخ همزليو ةنيبب الإ هبحاص ىلع قدصي مل تضم ةر ايب ريجأ رجأ

 . ةضوافملا بجوي رارقأإلا ءاقبو « دجوي مل هتضوافم

 الو ناكرتشي نالجرلاف هوجولا ةكرش امأو ) :م : - هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 امهيف سانلا عيبيف سانلا دنع امهتنامأو « امهتهاجوب ينعي :ش ( امههوجوب ايرتشي نأ ىلع امهل لام
 لام امهل سيل هنأل هوجولا ةكرش ةكرشلا هذه تيمس امنإ مهضعب لاقو ءامهتنامأل ةبسنلاب ةعلسلا

 . هبحاص ىلإ رظني امهنم دحاو لك سلجف لمع الو

 امهنوك ىلع يأ :ش ( اذه ىلع ةكرشلا حصتف ) :م ايرتشي نأ هلوق ىلع فطع :ش ( اعيبيو ) :م

 ةئيسنلاب يرتشي ال هنال ) :م دقعلا ليوأت ىلع هوجولا ةكرش يأ :ش ( هب تيمس ) :م اهوجو نييرتشم

 هاج اذ ناك اذإ هيجو نالف لاقي « دحاو ىنعمب هاجلاو هجولا :ش ( سانلا دنع ةهاجو هل ناك نم الإ

 . ( ٦۹ ةيآلا : بازحألا) € اًهيجو هللا دنع ناكو $ : ىلاعت هللا لاق . سانلا دنع

 ةلافكلا لهأ نم نالجرلا ناك اذإ :ش ( ةضوافم حصت ) :م هوجولا ةكرش نأ يأ :ش (اهنإو) :م
 دحاو لك ىلع ىرتشملا نمث نوكيف نمثلا يأ :ش (لادبإلا يف ةلاكولاو ةلافكلا قيقحت نكمي هنأل) :م

 . هماقم ماقام وأ ةضوافملا ظفلب ظفلتلا نم دبالو « نيفصن امهنيب ىرتشملا نوكيو « هفصن امهنم

 نوكت ) :م ةلاكولا ذإ ‹ ةلافكلا يف ركذي مل ثيحب هوجولا ةكرش نأ يأ :ش ( تقلطأ اذإو ) :م

 ‹ نانعلا ىلإ يأ :ش ( هيلإ فرصني ) :م عئاضلا ةكرشلا دقع قلطم نأل يأ :ش ( هقلطم نأل « اًنانع
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 . لبقت انتكرش يف هانمدق ام نيبناجلا نم هجولاو -هللا همحر-يعفاشلل افالخ اندنع ةزئاج يهو

 وأ ةلاكوب الإ زوجي ال ريغلا ىلع فرصتلا نأل هيرتشي اميف رخآلا ليكو امهنم دحاو لكو لاق

 الو زوجي كلذك حبرلاو نافصن امهنيب ىرتشملا نأ اطرش نإف « لوألا نيعتف ةيالو الو ةيالوب

 ال حبرلا نال اذهو كلذك حبرلاف اثالثأ امهنيب ىرتشملا نوكي نأ اطرش نإو « هيف الضافتي نأ زوجي

 لمعلاب هقحتس براضلاو لالاب هقحخسب لالا برذ . نامضلاب وأ لمعلا وأ لالاب الإ قحتسي

 «اهاوس اب قحتسي الف نامضلاب فصنلاب هذيملت ىلع لمعلا يقلي يذلا ذاتسألاو

 هجولاو ) :م - هللا همحر - كلام لاق هلوقبو :ش ( - هللا همحر - يعفاشلل اًقالخ ) :م - هللا همحر

 :ش ( لبقت انتك رش يف هانمدق ام ) :م - هللا همحر - يعفاشلا بناجو انبناج نم يأ :ش ( نيبناجلا نم

 حبرلا يف ةكرشلا نإ : انلقو « ةكرشلا دقعنت ال لاملا دعي مل اذإف « لاما عرف هدنع حبرلا نأ وهو

 . هرخآ ىلإ ةكرش دقعلا ىلإ ةدنسم

 :م نيكيرشلا نم يأ :ش ( امهنم دحاو لكو ) :م :- هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 (لوألا نيعتف ةيالو الو « ةيالوب وأ ةلاكوب الإ زوجي ال ريغلا ىلع فرصتلا نأل « هيرتشي اميف رخآلا ليكو)

 . ةلاكولا ىأ :ش

 نوكي :ش ( كلذك حبرلاو نافصن امهنيب ىرتشملا نأ ) :م ناكيرشلا يأ :ش ( اطرش نإف ) :م

 لفل ممدحال رمش ناف عيرا يف يآ زید ( ينال اغ نل زو الو زوج )م نوش امن

 ال لعجي اًئالثأ نوکی يأ :یش ( كلذك حيران اتال مهني یرتشلا نوکی نآ اطرش ناو: :م

 لمعلاب وأ لامل اب الإ قحتسي ال حبرلا نأل اذهو ) :م حبرلا طارتشا يف ةاواسملا ىلإ ةراشإ وهو ءانرکذ

 :م هلوقب اهحضوأ مث ةثالثلا رومألا دحأب نوكي قاقحتسالا نأ ىلإ اذهب راشأ :ش ( نامضلاب وأ

 :م حبرلا ةبراضملا قحتسي يأ :ش ( هقحتسي براضملاو لاملاب ) :م حبرلا ىلإ :ش ( هقحتسي لاملا برف)

 دعبو « رجألاب هل لمعي يذلا هذيملت وهو هناكد ىلع لجرلا سبحي :ش ( يذلا ذاتسألاو لمىلاب)

 ( فصنلاب) :م هناكد ىلع هسلجأ يذلا :ش ( هذيملت ىلع ) :م ءاقلإلا نم :ش ( لمعلا يقلي ) :م كلذ

 لمعلا ناكف لمعلا كلذ ليصحتب ذاتسألا بلاطي ينعي :ش ( نامضلاب ) :م حبرلا فصن ينعي :ش

 . فصنلا نم لقأب غلبي نأ زوجي هنإف يقافتا فصنلاب ديقلاو ذاتسألا ىلع اًنومضم

 ينعي « ةروكذملا ةثالثلا ىوس اجب حبرلا قحتسي الف يأ :ش ( اهاوس امم قحتسي الف ) :م

 نأ زوجي ال مل ليق ناف ءاهريغ نود ةروكذملا ةثالثلا هوجولا نم دحاوب الإ نوكي ال قاقحتسالا

 . ةراجتلاب لمعلاو « ةصاخلاو ةماعلا رومألا يف هريبدتو هيأر ةناتمو هئادتها ةدايزب ةدايزلا قحتسي
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 ٠ يناعملا هذه مدعل زجب مل هحبر يل نأ ىلع كلام يف فرصت هريغل لاق نم نأ ىرت الأ

 ؛ ىرتشملا يف كلم ا ردق ىلع نامضلاو ءانيب ام ىلع نامضلاب هوجولا ةكرش يف حبرلا قاقحتساو

 يف تسيل هوجولاو .ةبراضملا يف الإ هطارتشا حصي الف ‹ نمضي مل ام حبر هيلع دئازلا حبرلا ناكف

 قحلیف ‹ هبحاص لام يف لمعي امهنم دحاو لك نإ ثيح نم اهانعم يف هنأل نانعلا فالخب اهانعم

 .. ملعأ هللاو اهب

 يف امك مولعم لام يف ناك اذإ زوجت اغإ لمعلا ةدايزب حبرلا يف ةدايزلا طارتشا نأب : بيجأ

 . انهاه دجوي ملو ةبراضملا وأ نانعلا

 كلام يف فرصت هريغل لاق نم نآ ) :م اهاوس اب قحتسي الف هلوقل حيضوت :ش ( یرت الآ ) :م

 هوجولا ةكرش يف حبرلا قاقحتساو ) :م ةروكذملا ةيناثلا :ش ( يناعملا هذه مدعل زجي مل هحبر يل نأ ىلع

 اهيف حبرلا قاقحتسا عازنلا ةروص نأ ينعي « بولطملا ماعتإل ثحبلا ىلإ دوع اذه :ش ( نامضلاب

 . لمعلاب الو لاملاب ال نامضلاب

 لمعلا ردقب نامضلا نإ : هلوقب لبقتلا ةكرش يف هركذ ام ىلإ ةراشإ :ش ( انيب ام ىلع ) :م

 ةراشإ اذه ليقو « هوجولا ةكرش راصو هيلإ هتيدأتل دقعلا زوجي الف نمضي مل ام حبر هيلع ةدايزلاف

 كلملا ردق ىلع نامضلاو « هرخآ ىلإ . . . قفتم لالا سنج نأل « هوجولا ةكرش فالخب هلوق ىلإ

 . نامضلاب هوجولا ةكرش يف حبرلا قاقحتسا نأ اذه ررقي

 حصي الف ‹ نمضي مل ام حبر هيلع دئازلا حبرلا ناكف ىرتشملا يف كلملا ردق ىلع نامضلاو ) :م

 يأ هوجولاو لمعلاو لاملاب ةلباقم هوجو نمانركذ امل اهنم حصي هنإف :ش ( ةبراضملا يف الإ هطارتشا

 . نيكيرشلا نم دحاو لك ىلع نومضم اهيف لامل ا نأل :ش ( اهانعم يف تسيل هوجولاو ) :م ةكرش

 فالخب) :م لاملا بر ىلع لمعلا الو براضملا ىلع نومضمب سيلف ةبراضملا يف لاملا امأو

 هبحاص لام يف لمعي نانعلا يکيرش نم :ش ( امهنم دحاو لک نإ ثيح نم اهانعم يف هنأل نانعلا

 . ةبراضملاب يأ :ش ( ملعأ هللاو اهب قحليف ) :م لامل ا بر :ش ( هبحاص لام يف لمعي ) :م براضم اك
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 ةدسافلا ةكرشلا يف لصف
 نود هل وهف هبطتحا وأ امهنم دحاو لك هداطصا امو « دايطصالاو باطتحالا يف ةكرشلا زوجت الو

 ليكو تلاو ةلاكولا ىنعم ةنمضتم ةكرشلا نأل حابم ءيش لك ذخأ يف كارتشالا اذه ىلعو « هبحاص

 ًائان حلصي الف « هرمأ نودب هكلمي ليكو لاو حيحص ريغ هب لك يما رمأ نأل لطاب حابملا لاملا ذخأ يف
 هلع

 ( ةدسافلا ةكرشلا يف لصف ) :م

 اًعرش اهطاطحنال ةدسافلا ةكرشلا رخأو « ةدسافلا ةكرشلا ماكحأ نايب يف لصف اذه يأ :ش
 نود هل وهف هبطتحا وأ امهنم دحاو لك هداطصا امو دايطصالاو باطتحالا يف ةكرشلا زوجت الو ) :م

 اذه ىلع هلوقب هيلع فنصملا دازو - هللا همحر - يرودقلا ظفل هلك :ش ( اذه ىلعو « هبحاص

 .مكحلا

 لابجلا نم رامثلا ءابتحاك :ش ( حابم ءيش لك ذخأ يف ) :م ذخألا :ش ( كارتشالا ) :م

 لنعو «- هللا همحر - ىعفاشلا لاق هبو كلذ هبشأ امو لحكلا وأ حلملا وأ صج ا وأ هناکلب ال

 . نيغابصلا يف امك زوجيف نادبألا ةكرش هذه نأل زوجي - هللا امهمحر - دمحأو كلام

 ةرونلا وأ نيطلا ناك نإف اًرجآ اخبطي وأ كولم ريغ نيط نم اثبلي نأ ىلع اك رتشا نإ كلذكو

 نأل ) :م هوجولا ةكرش وهو زاج اعيبيو هب اخبطو كلذ ايرتشي نأ اطرتشاو اكول جاجزلا ةلهس وأ
 :ش ( حيحص ريغ هب لكما رمأ نال لطاب حابملا لالا ذخأ يف ليكوتلاو ةلاكولا ىنعم ةنمضنم ةكرشلا

 ةحص يضتقي هنأل لطاب حابملا ذخأ يف ليكوتلا نأ ىعدملا لوألا ريرقت بولطملا ىلع ناليلد ناذه

 . هب لکو لوم ا رمأ

 يناثلا ريرقتو « هتيالو لحم ريغ قداص هنأل حيحص ريغ هذخأب لكوملا رمأو حابملا ذخأ وهو
 لكوملا رمأ نودب يأ :ش ( هرمأ نودب هكلمي ليكو لاو ) :م هلوقب هيلإ راش . لطاب حابملا ذخأب ليكوتلا

 . لكوملا رمأ نودب اًئيش كلم نمو

 ةيالو تابثإ ليكوتلا نأل لكوملا نع يأ :ش ( هنع اًبثان ) :م نوكي نأ :ش ( حلصي الف ) :م
 تابثإ مزلي الفل هرم نودب كلي نميف ققحتي ال ىنعملا اذهو « لكوملل تباث وه اميف فرصتلا
 . تباثلا

 ءارشلا كلي ليكوتلا نأ عم زوجي هنأ هنيع ريغب دبع ءارشب ليكوتلاب اذه لكشي : ليق نإف

 فرصتلا كلذ ليكولا كليب ال نأ ليكوتلا ةحصب طرتشي ال هنأ ملعف « هدعبو ليكوتلا لبق هسفنل

 . ليكوتلا لبق
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 يف امهئاوتسال نافصن امهنيب وهف اعم هاذخآ نإف « حابملا زارحإو « ذخألاب امهل كلملا تبثي اغنإو

 امهدحأ لمع نإو ءلماعلل وهف ائيش رخآلا لمعي ملو امهدحأ هذخأ نإو « قاقحتسالا ببس

 نيعمللف رخآلا هلمحو هعمجو هعلق وأ رخآلا هعمجو امهدحأ هعلق نأب هلمع يف رخآلا هناعأو

 كلذ نمث فصن هب زواجي ال -هللا امهمحر- فسوي يبأ دنعو دمحم دنع غلب ام ًاغلاب هلثم رجأ

 بسكلاف ءاملا اهيلع يقتسي ةيوار رخآللو لغب امهدحألو اك رتشا اذإو لاق «هعضوم يف فرع دقو

 لماعلا ناك نإو « ةيوارلا لثم رجأ هيلعو ىقتسا يذلل هلك بسكلاو « ةكرشلا حصت ال امهنيب

 . لغبلا لشم رجأ هيلعف ةيوارلا بحاص ناك نإو « لغبلا بحاص

 يف ليكوتلا نأل « باطتحالاب ليكوتلا فلاخي ءارشلاب ليكوتلا نأ ال لكشي ال هنأب : بيجا

 . اهل حابم رمأ يف ليكوتلا ةحص مدع يف ءاوس هريغو نيعملا بطحلا يف باطتحالا

 كلذك تسيل سفنلا ةروصو دقع الب لكوملا رمأ نودب كلي هانعم نأ هباوجو : لمكألا لاقو

 ةروكذملا ءايشألا يف حصت ال ةكرشلا نأ ركذ ابو :ش ( كلما تبثي امنإو ) :م ءارشلاب الإ هكلمي ال هنإف

 :ش ( حابملا زارحإو ذخألاب امهل ) :م هتبثي اغنإ :لاقف ؟تبثي اذامب ءايشألا هذه كلم نأ نايب يف عرش

 ( اعم هاذخأ نإف ) :م اهب نإف ببسلاب هبراق نم لكف « اهتزايحو اهذخأ تاحابملا كلت ببس نأ دارأ

 ذخألا وهو :ش ( قاقحتسالا ببس يف امهئاوتسال نافصن امهنيب ) :م ذوحخألا يأ :ش ( وهف ) :م

 . ةزايحلاو

 ذخّآلا يف يأ هيف ببسلا دوجول :ش ( لماعلل وهف اًئيش رخآلا لمعي ملو امهدحأ هذخأ نإو ) :م

 هعمجو هعلق وأ رخآلا هعمجو امهدحأ هعلق نأب هلمع يف رخآلا هناعأو امهدحأ لمع نإو ) :م

 رجأ همزلف دساف دقع مكحب هعفانم ىفوتسا هنأل :ش ( غلب ام اًقلاب هلثم رجأ نيعمللف رخآلا هلمحو

 فصن هب زواجي ال - هللا همحر - فسوي يبأ دنعو - هللا همحر - دمحم دنع ) :م لامکلا ىلع هلثم

 . لعافلا

 باتك يف يأ : يزارتألا لاقو ةدسافلا ةراجإلا باب يف يأ :ش ( هعضوم يف فرع دقو ) :م

 لغب امهدحألو اكرتشا اذإو ) :م : - هللا همحر - يرودقلا يأ :ش (لاق) :م «طوسبملا» نم ةكرشلا

 رجأ هيلعو ىقتسا يذلل هلك بسكلاو ةكرشلا حصت ال امهنيب بسكلاو ءاملا اهيلع يقتسي ةيوار رخآللو

 اذه يأ :ش ( لغبلا لثم رجأ هيلعف ةيوارلا بحاص ناك نإو ءلغبلا بحاص لماعلا ناك نإو ةيوارلا لثم

 ۰ هللا همحر - يرودقلا مالك
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 راص اذإ حابملا نألف رجألا بوجو امأو « ءاملا وهو حابملا زارحإ ىلع اهداقعنالف ةكرشلا داسف اأ

 دساف دقعب ةيوارلا وأ لغبلا وهو ريغلا كلم عفانم يف ىفوتسا دقف يقتسملا وهو زرحلل اكلم

 اهيف حبرلا نأل لضافتلا طرش لطبيو « لاملا ردق ىلع اهيف حبرلاف ةدساف ةكرش لكو هرجأ همزليف

 ةيمستلاب قحتست امنإ ةدايزلاو « ةعرازملا يف رذبملل عبات عيرلا نأ امك « هردقب ردقتيف لاملل عبات

 تدسف دقو

 نأ رم دقو :ش ( ءاملا وهو حابملا زارحإ ىلع اهداقعنالف ةكرشلا داسف امآ ) :م : فنصملا لاقف

 يف امك ةصاخ يفنملل بسكلا ناك ةكرشلا تدسف اذإف  دايطصالاك ةلطاب تاحابملا يف ةكرشلا

 - يعفاشلا لوق نم رهظألا وهو هيف ىنعم لمحأو ذخأ نل ديصلا نوكيف دايطصالا يف ةكرشلا

 «ينغملا» يف هركذ زوجت نأ يغبني - هللا امهمحر - كلامو دمحأ لوق سايق ىلعو - هللا همحر

 . ةمادق نبال

 نأ يناثلاو حصي لوق يف نأل هيف [. . . .] : - هللا همحر - يعفاشلا باحصأ ضعب لاقو

 ام رجأ هيلعو هل بسكلاف يقهيبلل اك ولم ءاملا ناك نإ : هباحصأ ضعب لاقو « يقستسملل بسكلا

 . ةكرشلا ىلع بسكلاف اًحابم ناك نإو « هيلع لمح

 ةيوارلا بحاصلو لغبلا بحاصل ةيوارلا وأ لخبلا لثم رجأ ىأ :ش ( رجألا بوجو امو ) :م

 كلم عفانم ىفوتسا دقف يقنسملا وهو ) :م وهو ءارلا رسكب :ش ( زرحلل اكلم راص اذإ حابملا نألف ) :م

 يوري هنأل ءاقسلا ريغب لصألا ىف ةيوارلا :ش ( هرجأ همزليف دساف دقعب ةيواراا وأ لغبلا وهو ريغلا

 . انه اه ةدارملا يهو « ةدارملا يف لمعتسا ىتح رثك مث هلحم يف ءاملا

 امهنيب ثلاث دلجب ماقم نيدلج نم الإ نوكت ال ةدارملا : - هنع هللا ىضر - ديبع وبأ لاق

 ( لضافتلا طرش لطبيو لاملا ردق ىلع اهيف حبرلاف ةدساف ةكرش لكو ) :م دئازمو دارملل عمحلاو يقسلل

 . هللا همحر - يرودقلا ظفل اذه :ش

 :م لاملا ردقب حبرلا ريدقت يأ :ش ( هردقب ردقتيف لاملل عبات اهيف حبرلا نأل ) :م : فنصملا لاق

 :م ةدايزلاو ءامنلا وهو ةلمهملا نيعلابو فورحلا رخآ ءايلا نوكسو ءارلا حتفب :ش ( عيرلا نأ امك)

 . هعضوم يف فرعامك :ش ( ةعرازملا يف رذبملل عبات)

 «رمامك دقعلا عرف اندنع حبرلا نأل رظن هيف هرخآ ىلإ . . عبات هيف حبرلا هلوق : لمكألا لاقو

 . ًاضقانتم مالكلا ناكف « مدقتامك يعفاشلا بهذم وه اغإ لاملل اًعبات هنوكو عبات عرف لكو

 هنأل لاملل اعبات نوكيف دقعلا ديك رسف دق انه اهو ادوجوم دقعلا ناك اذإ دقعلل عبات هنأ زاوجلاو

 . طرشلا ىلإ فاضي اهيلإ مكحلا ةفاضإل حصت مل اذإ ةلعلا نإف طرش

 بجاو هنوكل دقعلا داسفل ةيمستلا يأ :ش ( تدسف دقو ةيمستلاب قحتست اغنإ ةدايزلاو ) :م
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 تلطب برحلا رادب قحلو دترا وأ نيكيرشلا دحأ تام اذإو . لاملا سأر ردق ىلع قاقحتسالا يقبف

 ‹« تىملاب لطبت ةلاكولاو « رم ام ىلع ةكرشلا ققحتتل اهنم دب الو « ةلاكولا نمضتت اهنأل ةكرشلا
 قرف الو « لبق نم هانيب ام ىلع تملا ةلزنمب هنأل هقاحلب يضاقلا ىضق اذإ ًادنرم قاحتلالاب اذكو

 تلطب ةلاكولا تلطب اذإف يمكح لزع هنأل ملعي مل وأ هبحاص تومب كيرشلا ملع اذإ امهنيب
 لزع هنأل « رخآلا ملع ىلع فقوتي ثيح ةكرشلا نيكيرشلا دحأ خسف اذإ ام فالخب ةكرشلا

 ملعأ هللاو يدصق

 دحأ تام اذإو « لاما سار ردق ىلع قاقحتسالا يقبف ) :م ًالصأ دجوي مل ةيمستلاك راصف عفدلا

 . هللا همحر - يرودقلا ظفل اذه :ش ( ةكرشلا تلطب برحلا رادب قحلو دترا وأ نيكيرشلا

 ةكرشلا ققحتتل اهنم دبالو ةلاكولا نمضتت ) :م ةكرشلا نأل يأ :ش ( اهنأل ) :م : فنصملا لاقو
 :م لكوملا تومب يأ :ش ( توملاب لطبت ةلاكولاو ) :م لصفلا اذه يف ىضم اميف :ش ( رم ام ىلع

 ىضق اذإ ادترم ) :م هنوك لاح برحلا رادب قاحتلا يأ :ش ( قاحتلالاب ) :م لطبت يأ :ش (اذكو)

 يأ :ش ( لبق نم هانيب ام ىلع توم ا ةلزنمب ) :م روكذملا هجولا ىلع قاحلإ يأ :ش ( هنأل هقاحلب يضاقلا
 مالسإلا ماكحأ يف نارمأ مهل برحلا لهآ نم راص قاحللاب نأ انلو هلوقب نيدترملا ماكحأ باب يف
 . توملا نع ةعطقنم يه امك مازلإإلا ةيالو عاطقنال

 لزع) :م توملا نأل يأ :ش ( هنأل ملعي مل وأ هبحاص تومب كيرشلا ملعاذإ امهنيب قرف الو ) :م
 نأ ىرت الأ « اًتمض هتوبثل ملعلا ىلع همکح فقوتی الف هثراو ىلإ هکلم لوحتل :ش ( يمکح

 ۰ . هب ملعي مل نإو لكوملا توجب لزعي ليكولا
 لامو :ش ( ةكرشلا نيكيرشلا دحأ خسف اذإ ام فالخب ةكرشلا تلطب ةلاكولا تلطب اذإف ) :م

 دحأ خسف نأل يأ :ش ( يدصق لزع هنأل رخآلا ملع ىلع فقوتي ثيح ) :م ريناندوأ مهارد ةكرشلا
 هنع ررضلل اًعفد رجحلا توبث هيلع طرشف رجح عون هنأل ملعلا دمتعيف دصقي لزع نيكيرشلا
 مزلي الو انل ةعبات تناك كلذك ناك اذإف < ةكرشلا نمض يف تبت ةلاكولا نأ مدقت دق هنأب ضرتعاو
 . عوبملا نالطب مباتلا نالطب نم

 راشأ اهنودب ةكرشلا حصت ال اهطرش اهنإ ثيح نم ةكرشلل ةعبات ةلاكولا نأب : بيجأو
 ال اًطرش تناك اذإو « ةكرشلا ققحتل ةلاكولا نم يأ اهنم دبالو هلوقب اًضيأ كلذ ىلإ فنصلا

 . هنودب طورشملا ءاقب ققحتي
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 لصف

 نذأ نإف ‹ ةراجتلا سنج نم سيل هنأل هنذإب الإ رخآلا لام ةاكز ىدؤي نأ نيكيرشلا دحأل سیلو

 لوألا ءادأب ملع نماض يناثلاف امهنم دحاو لک یداف « هتاکز ېدؤ نا هبحاصل امهنم دحاو لک

 ىلع ايدآ اذإ اذهو « ملعي مل اذإ نمضي ال الاقو -هللا همحر- ةفينح يبآ دنع اذهو « ملعي مل وأ

 روكذملا فالتخالا اذه ىلعو . هبحاص بيصن امهنم دحاو لك نمض اعم ايدأ اذإ امأ بقاعتلا

 نم كيلمتلاب رومأم هنأ امهل . هسفنب رمآلا ىدأ امدعب ريقفلا ىلع قدصت اذإ ةاكزلا ءادأب رومأملا

 هب ىتأ دقو « ريقفلا

 طرش نم نأل ابرعم نوكي ال هدعب امع لصف اذإ ظفل نأ ةرم ريغ انركذ دقو لصف اذه يأ :ش

 دحأل سيلو ) :م بيكرت ريغب تركذ اذإ ةدرغملا ءامسألا ماكحأ لثم همكح نوكيف بيكر تلا بارعإلا

 . هللا همحر - يرودقلا ظفل اذه :ش ( هنذإب الإ رخآلا لام ةاكز يدؤي نأ نيكيرشلا

 نذآ نإف ةراجتلا سنج نم سيل ) :م هبحاص ةاكز عفد نأل يأ :ش ( هنأل ) :م : فنصملا لاقو

 ملعب مل وآ لوألا ءادآب ملع نماض يناثلاف امهنم دحاو لك یدأف هتاکز يدؤي نأ هبحاصل امهنم دحاو لک

 يف ةاكزلا باتك يف ركذ اذكه ‹ نمض ملع نإو :ش ( ملعي ملاذإ نمضي ال الاقو ) :م

 عفد ول فالخلا اذه ىلعو امهدنع حيحصلا وهو امهدنع ملع نإو نمضي ال يباتعلل « تادايزلا»

 ةاكزلا ءادأب رومأملا فالخلا اذه ىلعو « رومأملا رفك مث هسفنب رمآلا رفك هنع رفكيل لجر ىلإ هلام

 . نامضلا بوجو ىلإ ةراشإ وهو

 ءادأ بيقع امهدحأ ينعي :ش ( بقاعتلا ىلع ابدأ اذإ ) :م ةصاخ يناثلا ىلع :ش ( اذهو ) :م

 .رمآلا

 ال نآ يغبني اعم ايدآ اذإ ليق نإف : :ش ( هبحاص بیصن امهنم دحاو لك نمض اعم ایدآ اذإ امآ ) :م

 . ًالعف ليكولا ىلعف عقي مل لكوملاذإ « قبسلا مدعل - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع نامضلا بجي

 هسفن ىلع لكوملا فرصي نأل « اريدقت وأ اًرابتعا هقبس دقف اًقيقحت هقبسي مل نإ لكوملا : انلق

 ليكولا جرخو اعاب اذإ لكوملا عم عيبلاب ليكولاك ىنعم اًقباس ريصيف هيلإ ليك ولا فرصت نم برقأ

 . ليكولا نود لكوملا عبت دقف هعم

 هسفنب رمآلا ىدأ امدعب ريقفلا ىلع قدصت اذإ ةاكزلا ءادأب رومأملا روكذملا فالتخالا اذه ىلعو ) م

 ( هب ىتأ دقو ريقفلا نم كيلمتلاب رومأم هنأ ) :م - هللا امهمحر - دمحمو فسوي يبأل يأ :ش ( امهل
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 هنم بلطي اغنإو لكوملا ةينب هقلعتل ةاكز هعوقو ال كيلمتلا هعسو يف نأل اذهو لكوملل نمضي الف

 مل رمآلا جحو راصحإلا لاز امدعب حيذ اذإ راصحإلا مد حبذب رومأملاک راصو « هعسو يف ام

 ةاكز عقي مل ىدؤملاو ةاكزلا ءادأب رومأم هنأ -هللا همحر- ةفينح يبألو . ال وأ ملع رومأملا نمضي

 ال هنأ رهاظلا نأل « بجاولا ةدهع نع هسفن جارخإ رمألا نم دوصقملا نأل اذهو « ًافلاخم راصف

 راصف هنع رومأملا ءادأ يرعو هئادأب لصح دوصقملا اذهو « رخآ ررض عفدل الإ ررضلا مزتلي

 ء فالتخالا اذه ىلع وه ليق دقف راصحإلا مد امأو « يمكح لزع هنأل ملعي مل وأ ملع الوزعم

 هيلع بجاوب سیل مدلا نأ ههجوو . قرف امهنيب ليقو

 هعسو يف نأل) :م لكوملل هنامض مدع يأ :ش ( اذهو . لكوملل نمضي الف ) :م هب رمأ اب يأ :ش

 ءرملاو :ش ( هعسو يف ام هنم بلطي امنو «لكو ملا ةينب هقلعتل ةاكز هعوقو ال ) :م ريقفلا نم :ش ( كيلمتلا

 يآ :ش ( راصو ) :م .ةاكز هادأ ام عقي مل نإو « يناثلا نمضي مل اذكف هعسو يف سيل اب فلكي ال

 ملع رومأملا نمضي مل رمآلا جحو راصحإلا لاز امدعب حبذ اذإ راصحإلا مد حبذب رومأملاك ) :مانه رومأملا

 عقي مل ) :م ةلمهملا لادلا حتفب :ش ( ىدؤملاو ةاكزلا ءادأب رومأم هنأ - هللا همحر - ةفينح يبألو « ال وأ

 . :ش ( راصف ةاكز

 نع هسفن جارخإ رمألا نم دوصقملا نأل ) :م اًملاخم هنوك يأ :ش ( اذهو اًقلاخم ) :م رومأملا يأ

 عفد يفو ررض هلام ضعب يف هكلم لاوز نأ هنايب :ش ( ررضلا مزتلي ال هنأ رهاظلا نأل « بجاولا ةدهع

 ليكولا عفد ررض مزلي مل وهو ررض اًضيأ بجاولا ةدهع يف هؤاقبو كلذ دنع ةاكزلا ليبس ليكولا
 . هلام

 ءادأب رمألا نم دوصقملا نأل « هتمذ نع بجاولا طاقسإ وهو :ش ( رخآ ررض عفدل الإ ) :م

 . بجاولا ةدهع نع سفنلا جارخإ ةاكزلا

 الوزعم راصف ) :م دوصقملا نع يأ :ش ( هنع رومأملا ءادأ يرعو هئادأب لصح دوصقملا اذهو ) :م

 نع باوج :ش ( راصحإلا مد امآو ) :م ملعلا ىلإ ةجاح الف :ش ( يمكح لزع هنأل ملعي مل وأ ملع

 . راصحإلا مد حبذب رومأملاك راصف هلوق

 اذهف - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع نمضي ينعي :ش ( فالتخالا اذه ىلع وه ليق دقف ) :م

 نئلو ينعي :ش ( قرف امهنيب ليقو ) :م هلوقب ميلستلا قيرطب باجأ مث « عنملا ليبس ىلع باوج
 مدلا نأ ههجوو ) :م : هلوقب قرفلا ىلإ راشأ قرف امهنيب نإ ليق نكل « قافتالاب نمضي ال انملس

 لوزي نأ ىلإ ربصي ول هنأل ةلاحم ال بجاوب سيل راصحإلا مد نأ ينعي :ش ( هيلع بجاوب سيل

 : هلوق ىنعم وهو راصحإلا مدب بلاطي مل راصح إلا
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 هيف ًادوصقم طاقسإلا ربتعاف بجاو ءادألا انتلأسم ىفو « راصحإلا لوزي ىتح ربصي نأ هنكمي هنإف

 هل يهف . لعفف اهاطيف ةيراج يرتشب نأ هبحاصل نيضوافتلا دحا نذأ اذإو لاق . راصحإلا مد نود

 ةصاخ هيلع ًانيد ىدأ هنأل نمثلا فصنب هيلع عجري الاقو -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع ءيش ريغب

 كلما نأل اذهو « ةوسكلاو ماعطلا ءارش يف امك هبيصنب هبحاص هيلع عجريف « كرتشم لام نم

 ىلع ايرج تاتبلا ىلع ةكرشلا يف تلخد ةيراجلا نأ هلو « كلما ةلباقمب نمشلاو « ةصاخ هل عقاو

 ‹ نذإلا مدع لاح هبشأف هرييغت ناكليال امه ذإ ‹ ةكرشلا ىضنقم

 ( ءادألا ) :م ةاكزلا ةلأسم يهو :ش ( انتلأسم يفو « راصحإلا لوزي ىتح ربصي نأ هنكمي هنإف ) :م

 دقو :ش ( هيف ادوصقم ) :م بجاولا طاقسإ يأ :ش ( طاقسإلا ربتعاف بجاو) :م ةاكزلا ءادأ يأ :ش

 ( راصحإلا مد نود ) :م نمضف دوصقملا نم رومأملا لعف يرعف هسفن رمآلا ءادأب دوصقملا اذه لصح

 عماجملا» يف - هللا همحر - دمحم يأ :ش ( لاق ):م . انركذامك ةتبلا بجاوب سيل هنأل :ش

 دنع ءيش ريغب هل يهف لعفف اهأطيف ةيراج يرتشي نأ هبحاصل نيضوافتملا دحأ نذأ اذإو ):م :ريغصلا

 نأل يأ :ش ( هنأل « نمشلا فصنب ) :م رومأملا ىلع يأ :ش ( هيلع عجري الاقو - هللا همحر- ةفينح يبأ

 هبيصنب هبحاص هيلع عجريف كرتشم لام نم ةصاخ ) :م هسفن ىلع يأ :ش ( هيلع ايد ىدأ ) :م. رومأملا

 اهنأ الإ ةيلصألا جئاوحلا نم ءطولا ىلإ ةجاحلا نأ اذه قيقحت :ش (ةوسكلاو ماعطلا ءارش يف امك

 اهنإف ماعطلا ىلإ ةجاحلا فالخب طرش الب ةكرشلا دقع نم ةانثتسم نكت ملو ماعطلاك ةمزالب تسيل
 ءارش عقوف « ماعطلا ةجاحب قحتلا ءطولا ىلع حيرصتلاب مث طرش الب ةانثتسم تناكف ةمزال

 . ةصاخ يرتشملا ةكرشل ةيراجلا

 ليلدب :ش ( ةصاخ هل عقاو كلما نأل ) :م ةصاحخ هيلع اتيد ىدأ : هلوقب نايب :ش ( اذهو ) :م

 - ةفينح يبألو يأ :ش ( هلو ) :م ةصاح هيلع نيدلا ناكف :ش ( كلملا ةلباقمب نمثلاو ) :م اهثطو لح

 ىدأو ةضواعملا دقع هتبصعب :ش ( تاتبلا ىلع ةكرشلا يف تلخد ةيراجلا نآ ) :م : -هللا همحر

 عجري ال ةكرشلا لام نم اهنمث يرتشملا ىدأف ةكرشلا يف لخد املكو ةكرشلا لام نم اهنمث يرتشملا

 عجري ال هنإف ةكرشلا لام نم اهنمث ىدأو . نذإلا لبق ةيراجلا ىرتشا ول امك ءيشب هبحاص ىلع
 ‹ ةضواغفملا ةكرش يأ :ش ( ةكرشلا ىضتقم ىلع ايرج ) :م هلوقب ةكرشلا يف اهلوخد نيبو ءيشب هيلع
 لخديف ءيشب سيل ةيراجلا ةكرشو اهقحب ةوسكلاو ماعطلاك ءيشب سيل ام لوخد يضتقي كلذ نإف

 . اهتحت

 :م اهئاقب عم ةكرش ىضتقم ريغب يأ :ش (هرييغت ) :م ناكيرشلا يأ :ش ( ناكلمي ال امه ذإ ) :م

 ةبه نمضتي نذإلا نأ ريغ ٠ كيرشلا نذإ ريغب اهارتشا ول امك راص يأ :ش ( نذإلا مدع لاح هبشأف)

 ء نذإلا مدع لاح هبشي فيك : لاقي نأ مهوت هنأكف نذإلا مدع لاح هبشأف هلوق نم امأ هنم هبیصن

 . اهؤطو لحي مل كانهو
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 ال عيبلاب هتابثإ ىلإ هجو الو « كلملاب الإ لحي ال ءطولا نأل « هنم هبيصن ةبه نمضتي نذإلا نأ ريغ

 نأل ةوسكلاو ماعطلا فالخب نذإلا نمض يف ةتباثلا ةبهلاب هانتبتئأف ةكرشلا ىضتقم فلاخب هنأ انيب

 لام نم هيلع انيد ًايدؤم ناكف «دقعلا سفنب ةصاخ هل كلملا عقيف ‹ ةرورضلل اهنع ىنثتسم كلذ

 هنأل « قافتالاب ءاش امهيآ نمثلاب ذخأي نأ عئابللو « انيب ال امهيلع ًانيد ىضق انتلأسم يفو « ةكرشلا

 ةوسكلاو ماعطلاك راصف ةلافكلا تنمضت ةضوافم او « ةراجتلا ببسب بجو نيد

 ال ءطولا نأل هنم هبيصن ةبه نمضتي نذإلا نأ ريغ ) :م : هلوقب كلذ ىلإ راشأ لحي نذإلا دعبو

 ايرج هلوق ىلإ ةراشإ :ش ( ةكرشلا ىضتقم فلاخي هنأ انيب امل عيبلاب هابثإ ىلإ هجو الو « كلملاب الإ لحي
 دقو اننيب ةيراج رتشا : لاق هنأكف :ش ( نذإلا نمض يف ةتباثلا ةبهلاب هانتبثأف ) :م ةكرشلا ىضتقم ىلع

 . مسقني ال ام ةيراج ا نأل عباسلا يف ةبهلا تزاجف «كل اهنم يبيصن تبهو

 اهنع ىنشتسم كلذ نأل ) :م ةصاخ يرتشملل عقت ثيح :ش ( ةوسكلاو ماعطلا فالخب ) :م

 . يرتشملل يأ :ش ( هل كلملا عقيف ةرورضلل

 ةصاخ) :م ركذلا ماقم ةمئاق ةوهشلا نأل « مهف روهظل ركذي مل نإو هيلإ ريمضلا عجر اغنإو

 نيضواعتملا دحأ ىرتشا اميف يأ :ش ( انتلاسم يفو « ةكرشلا لام نم هيلع ايد ايدؤم ناكف دقعلا سفنب

 . ةكرشلا يف تلحخد اهنأ :ش ( انيب امل امهيلع اًنيد ىضق ) :م رخآلا نذإب ءطولل ةيراجل ا

 ببسب بجو نيد هنال قافتالاب ءاش ) :م نيكيرشلا يأ :ش ( امهيأ نمشلاب ذخأي نأ عئابللو ) :م
 ليفك هنأل هكيرش بلاطي ءاش نإو ءاش نإ يرتشملا بلاطيف :ش ( ةلافكلا تنمضت ةضوافملاو ةراجتلا

 ةوسكلاو ماعطلاك نذإلاب ءطولل ةارتشملا ةيراج لا مكح راصف يأ :ش ( ةوسكلاو ماعطلاك راصف ) :م

 رقفلاب قحتسملا ذخأب رقعلا ءىطاولا ىلعف ةيراجلا تقحتسا اذإف « ءاش امهيأ عئابلا بلاطي كرتشملا

 . ملعأ هللاو « ءاش امهيأ
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 فقولا باتک

 ‹ هتومب هقلعي وأ « مكاحلا هب مكحي نأ الإ ‹ فقولا نع فقاولا كلم لوزي ال : ةفينح وبأ لاق

 درجمب هکلم لوزی : -هللا همحر- فسوي وبآ لاقو . اذک ىلع يراد تفقو دقف تم اذإ :لوقيف

 . هيلإ هملسيو ًايلو فقولل لعجي ىتح لوزي ال : -هللا همحر- دمحم لاقو « لوقلا

 ( فقولا باتك) :م

 دعب فقولا ركذ ةبسانم : مهلك حارشلا لاقو «فقولا ماكحأ نايب يف باتك اذه يأ :ش

 « نيبنس امك هبجومب سيلو لالا لصأ ىلع ديزي اب عافتنالا امهنم لكب دوصقملا نأ يه ةكرشلا

 . ريسلا يف هتعبت اذإ ةبادلا تفقو مهلوق نم « سبحلا : ةغللا يف فقولاو

 ىدعتي اًقوقو هسفنب فقوو « اًمقو اهتفقوأ ةبادلا تفقو ردصم : فقولا : ديرد نبا لاقو

 . هيلع كلملا سنج هنأل ؛ هدلو ىلع ضرألا فقو هنمو « ىدعتي الو

 ‹«تاقوأ ىلع عمجي تقوك فاقوأ ىلع عمجتو ردصملاب ةيمست « فقو :فوقوملل ليقو

 . «حاحصلا» يف اذك [. . . ] ةئيدر ةغل يف الإ فقوأ : هيف لاقي ال :اولاقو

 ريغلا نم كيلمتلا نع كولمملا سبح :نع ةرابع ةعيرش فقولا : ةمئألا سمش لاقو

 مكحي نأ الإ ‹ فقولا نع فقاولا كلم لوزي ال : - هللا همحر - ةفينح وبأ لاق ) :م اح ورشم ءيجيسو

 - يرودقلا مالك اذه :ش (اذك ىلع يراد تفقو دقف تم اذإ : لوقيف « هتومب هقلعي وأ « مكاحلا هب

 ظفلو « -هللا همحر- ةفينح يبأ ظفل ركذ مدق -هللا همحر- فنصملا نأ ريغ -هللا همحر

 تم اذإ - هللا همحر- ةفينح يبأ دنع فقولا نع فقاولا كلم لوزي ال : -هللا همحر -يرودقلا

 . اذک ىلع يراد تفقو دقف

 زاوج طرشب : يناولحلا ةمئألا سمشل ؛طيحملا» يفو «هلثم يقابلاو فنصملا ريغ مالك اذه

 ال هب صوي مل ول ىتح هب ىصوم نوكي نأ - هللا امهمحر- رفزو ةفينح يبأ لوق ىلع فقولا
 دبأتي وأ ازئاج ريصيف ةثرولا ربخي نأ الإ هنع ثرو ولو « هعيب هل زوجیو « هکلم ىلع یقبیو حصي
 . فقولا

 ال :-هللا همحر- دمحم لاقو ‹ لوقلا درجمب هكلم لوزي : - هللا همحر - فسوي وبآ لاقو ) :م

 . يرودقلا ظفل اًضيأ اذه :ش ( هيلإ هملسيو اًيلو فقولل لعجي ىتح لوزي

 اميفافلتخا امهنأ الإ «ضرملا وأ ةحصلا لاح ىف زئاج امهدنع فقولا نأ ىلع لدي اذهو

 هملسي مل وأ يلوتملا ىلإ هملس اًعونم وأ ناك اًعاشم زوجي : - هللا همحر - فسوي وبأ لاق ءامهنيب
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 يف وهو « ىنعمب ءاهتفقو وأ « ةبادلا تفقو : لوقي سبحلا وه ةغل فقولا : -هللا همحر - لاق

 ةلزنمب ةعفنملاب قدصتلاو فقاولا كلم ىلع نيعلا سبح: -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع عرشلا

 دنع « ًالصأ فقولا زوجي الف ‹ حصي ال مودعم اب قدصتلاو « ةمودعم ةعفنملا : ليق مث « ةيراعلا

 ‹ لصألا يف ظوفلملا وهو

 .هطرتشي مل وأ ديبأتلا طرش

 اموسقم نوكي نأ ةثالث يهو هطئارش عامجتساب الإ زوجي ال : -هللا همحر - دمحم لاقو

 ال ريخ ليبس ىلإ هرخآ لعجي نأ وهو دیبأتلا هيف اطرش نإو « يلوحملا ىلإ املس هدي نم اجرخم

 . «يباجيبسألا» يف لاق اذك ادبأ عطقني

 :م برعلا ةغل ثيح نم يأ :ش ( ةغل فقولا ) :م - هللا همحر - فنصملا يأ :ش ( لاق ) :م

 كلم ىلع نيعلا سبح: - هللا همحر- ةفينح يبأ دنع عرشلا يف ) :م فقولا يأ :ش (وهو ) :م

 :ش ( ةيراعلا ةلزنمب ) :م تاريخا ليبس نم ةهج ىلع وأ ءارقفلا ىلع :ش ( ةعفنملاب قدصتلاو فقاولا

 . عابيو هيف عجريف ةيراعلا زاوج -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع فقولا زاوج ينعي

 هجو يف : هجوأ ةثالث ىلع - هللا همحر- ةفينح ىبأ دنع فقولا ٠: يواحطلا حرش» يفو

 ىلإ هملسو ديبأتلا طرتشا نإو « زوجي الف ةحص يف هضرأ وأ هراد فقو اذإ ام وهو «زوجيالل

 . زوجي :هجو يفو « فقاولا نع اًناريم نوكيو « هعيب زوجي يلوتملا

 يفو « هلام ثلث نم زوجي هنإف هتافو دعب ةيصو لعجو « هتايح لاح يف هفقو اذإ اذهو

 لاح يف فقولاك وهف ‹هتوم ضرم يف فقو اذإ ام وهو ءةياورلا رهاظ يف زوجي ال :هجو

 ت

 ‹ هتافو دعب ةيصولاك هلك اذه يف زوجي هنأ : - هللا همحر - ةفينح يبأ نع يواحطلا ىورو

 ‹ هدي ىلإ هتداعإ زوجي ىتح مزالب سيل نكل - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع زئاج فقولا : ليقو

 ىلع مزال - هللا امهمحر- امهدنعو « هيف دهتجم هنأل عامجإلاب مزلي هموزلب يضاقلا ىضق ولو
 . هللا همحر - يعفاشلا لوق وهو « لاح لك

 يأ :ش ( هدنع ءًالصأ فقولا زوجي الف « حصي ال مودعم اب قدصتلاو « ةمودعم ةعفنملا :ليق مث ) :م

 . هللا همحر- ةفينح يبأ دنع

 هنإف «طوسبملا يف ظوفلملا وه هدنع فقولا زاوج مدع ينعي :ش ( لصألا يف ظوفلملا وهو ) :م

 . كلذ زيجيال - هللا همحر - ةفينح ابأ نإف : هنع لاق
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 كلم مكح ىلع نيعلا سبح امهدنعو « ةيراعلا ةلزنمب مزال ريغ هنأ الإ « هدنع زئاج هنأ :حصألاو

 الو ‹ مزلیف ءدابعلا ىلإ هتعفنم دوعت هجو ىلع ىلاعت هللا ىلإ هنع فقاولا كلم لوزيف ىلاعت هللا

 اهب يبنلا لوق امهل . ليلدلاب حيجرتلاو ءامهمظتني ظفللاو . ثروي الو « بهوب الو « عابي
 ال ءاهلصأب قدصت » :غمث ىعدت هل ضرأب قدصتي نأ دارأ نح - هنع هللا يضر -رمعل

 زوجي ال ةفينح يبأ دنع: لاقف « سانلا ضعب ذخأ ظفللا اذه رهاظو : ناخ يضاق لاقو
 هللا يضر- هباحصلا عامجإو ةروهشملا ثيداحألاب لكلا دنع زئاج وه لب نظ امك سيلو « فقولا
 فقولا حص اذإ -هللا مهمحر- ءاهقفلا ةماعو -هللا امهمحر- دمحمو فسوي يبأ دنع الإ -مهنع

 . كلام ىلإ ال فقاولا كلم لوزي

 يف يعفاشلا لاقو -هللا مهمحر- دمحأو يعفاشلا دنع حصألا وهو« كلي الو مزليف

 عانتمال كلملل الهأ ناك نإ هيلع فوقوملا لام ىلإ لقتني : ةياور يف -هللا همحر- دمحأو «لوق
 ال نكل هكلم لوزي الف فقاولا كلم ىلع نيعلا سبح وه : -هللا همحر- كلام دنعو « ةعباسلا

 :- يعفاشلا باحصأ نم -امهنع هللا يضر- سابعلا وأ لاقو بهوي الو ثروي الو عابي
 لأسو لصألا سبح ل هنأل -هللا امهمحر- دمحأو يعفاشلل رخآ لوق اذهو -هللا همحر
 .ةرمثلا

 الإ) :م -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع يآ :ش (هدنع زئاج هنأ) :م فقولا نآ يأ :ش (حصألاو) :م
 ةهج ىلإ ةعفنملا فرصتف كلذك ناك اذإف ‹ ةمزال ريغ ةزئاج اهنإف :ش (ةيراعلا ةلزنمب مزال ريغ هنأ
 .هنع ثرويو . هعيب زوجيو « عجري نأ هلف فقاولا كلم ىلع نيعلا ىقبتو فقولا

 لوزيف « ىلاعت هللا كلم مكح ىلع) :م نيعلا سبح فقولا يأ :ش (نيعلا سبح امهدنعو) :م
 الو بهوي الو « عابي الو « مزليف « دابعلا ىلإ هتعفنم دوعت هجو ىلع ىلاعت هللا ىلإ هنع فقاولا كلم
 زع هللا ىلإ يكلم نع نيعلا ةلازإ :لوقي نأ امهدنع فقولا ريدقت نأ اذه لصاح :ش (ثروي
 ولو حصأ امهدنعاذه فقولا ريدقت ناك اذإو « دابعلل هتعفنمو « هكلم يف ًاسوبحم هتلعجو لجو

 . ٹروی الو عابی الو مزلیف هب يصوي نکی مل

 -هللا همحر- ةفينح وبأ لاق ام لوانتي يأ مظتني فقولا ظفل يأ :ش (امهمظتني ظفللاو) :م

 :م هللا كلم ىلع نيعلا سبح وهو « هابحاص لاق ام لوانتيو فقاولا كلم ىلع نيعلا سبح وهو
 نايب يف كلذ دعب عرشو ليلدلاب رخآلا ىلع نيبهذملا دحأ حيجرت يأ :ش (ليلدلاب حيجرتلاو)
 : لاقف ليلدلا

 :م . مالسلا هيلع هلوق -هللا همحر- دمحمو -هللا همحر- فسوي يبأل يأ :ش (امهل) :م

 ال اهلصاأب قدصت >: غمث ىعدت هل ضرأب قدصتي نأ دارأ نح -هنع هللا يضر- رمعل ةَ يبنلا لوق)
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 ىلع هيلإ هباوث لصيل ؛ هنم فقولا مزلي نأ ىلإ ةسام ةجاحلا نألو «بهوت الو « ثروت الو «عابت

 ‹ ىلاعت هلل هلعجو « كلملا طاقسإب هتجاح عفد نكمأ دقو « ماودلا

 عفان نع مهلك -هللا مهمحر- ةتسلا ةمئألا هجرخأ ثيدحلا اذه :ش ( ثروت الو بهوت الو عابت

 الب يبنلا ىتأف اضرأ ربيخب -هنع هللا يضر- رمع باصأ : لاق -امهنع هللا يضر- رمع نبا نع

 ءاهلصا تسبح تفش نإ : لاق ؟ هب ينرمأت فبكف هنم سفنا طق الام بصا مل اضرآ تبصأ »: لاقف
 ءارقفلا يف ثروي الو « بهوي الو « اهلصأ عابي ال هنأ -هنع هللا يضر- رمع اهب قدصتف « اهب تقدصتو

 نم ىلع حانج ال» : اوقفتا مث ٠ فيضلاو : رشب نع دازو « « هللا ليبس يفو « باقرلاو « ىبرقلاو

 اذه نأ : يراخبلا ةياور يفو « ٠ هيف لومتم ريغ ًاقيدص معطي وأ فورعمل اب اهنم لكأي نأ اهيلو
 . ًالخن ناك لاملا

 اي يبنلا راشتسا -هنع هللا يضر- رمع نأ رمع نبا نع عفان نع هدانسإب يواحطلا جرخأو

 الو عابيال هلصأ سبحتو هرمث مسقت هب قدصت »يي هللا لوسر لاقف غمث هلام قدصتي نأ يف

 . یھتنا . .«بهوي

 -هللا همحر- حيرش لوق وهو ةلمج هلطبي نم ًافالخ عورفلا ةمزال فقولا نأ ةي صن هيفو

 لب هسبح : ظفلب زوجي فقولا نأ هيفو « ًاثاريم نوكي الو . هتبه الو هعيب زوجي ال فقولا نأ هيفو

 لوانتي نأب هل فقوملا مسقي نأ هيفو ٠ سبحلا : ةغللا يف فقولا ىنعم نأل ؛ ظفللا اذه هيف لصألا

 . ًانيعم ًائيش فقاولا هل نيعي مل اذإ اذه « هتجاح نم رثكأ لوانتي الو « فورعملاب فقولا هيلع نم

 نيعلابو «ميملا نوكسو ةثلثملا ءاثلا حتفب غمث هلوق « ًاريثك وأ ًاليلق كلذ ذخأي نأ هلف هنيع اذإف

 هللا يضر- رمعل لام اهيف ناك ةنيدملا ءاقلت [. . . .] ةنيدملا نم ليم وحن ىلع ةعقب يهو ةمجعملا

 اهنأ مكدهشأ . . ةالصلا نع عنمت [. . .] لاقف ‹ رصعلا ةالص هتتافف ًاموي هيلإ جرخف -هنع

 .هفدص

 بئارغ بتك يف تبثأ دقو « نيونت الب انه انعامس عقو دقو :-هللا همحر- يزارتألا لاقو

 همحر - ىكاكلا لاقو ٠ «دعو» ىفامك بوسنم ريغو ًابوسنم تاقثلا دنع ةححصملا ثيدحلا

 ٠ . ىهتنا . . ثينأتلاو ةيملعلل نيونت ريغب نيدلا ظفاح انالوم ةخسنو :-هللا

 اذهو « لثمألا هيف تبث دقو « وحنلاب زيي مل نم مالك امهنم مالكلا اذه هللا ناحبس : تلق

 . نيتروكذملا نيتلعلل فرصملا مدع ناهجولا هيف زوجي

 نم عني الف « ةدحاو ةلعب مسالا يقبف نيتلعلا دحأ مواقي هنإف هطسو نوكسب فرصلا زاوجو

 يآ :ش (هيلإ هباوث لصيل) :م فقولا نم يأ :ش (هنم فقولا مزلي نآ ىلإ ةسام ةجاحلا نالو) :م فرصلا

 نأ نكي :ش (ىلاعت هلل هلعجو « كلما طاقسإب هتجاح عفد نكمأ دقو « ماودلا ىلع) :م فقاولا ىلإ
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 ‹ ىلاعت هللا ضئارف نع سبح ال» :مالسلا

 هنأ باوجلا ريدقتو ؟كلام ىلإ ال هكلم نع جرخيو فقولا مزلي فيك لاقي امع ًاباوج اذه نوكي

 ىلاعت هلل لعج اذإف ءىلاعت هلل هلعجو « هنع هطاقسإب هكلم نع فقاولا ةجاح عفدي نأ نكي

 . هباوث هيلإ لصيو موديو «مزلي

 الو هكلم نع فقولا جرخي فيك لاقي امع باوج ًاضيأ اذه :ش (عرشلا يف ريظن هل ذإ) :م

 . لاحم وهو «دحأ كلم يف لخدي

 مزلي دجسملا ذاختا نإف :ش (دجسملا وهو) :م عرشلا يف ريظن هل اذه نأ باوجلا ريدقتو

 ىرتشملا دبعلاكو «دحأ كلم ىف لخدي الو ‹ كلام وهو « ةعفنملا نم كلملا جارخإ وهو قافتالاب

 . كلم يف لخدي الو حصي هنإف « ةبعكلا ةمدخل

 رئاسك مهتداعمو مهشياعم حلاصم ىلإ عجري ام ىلإ ةجاح سانلل مث: ٤طوسبملا »يفو

 ‹ كلام ىلإ ال كلملا ةلازإ هنإف « ًاضيأ قتعلاب نولدتسيو « رباقملا ذاختاو « تاطابرلاو تاناخلا

 همحر - « ناخ يضاق ىواتف» يفو « دجسم اك فقولا لعجيف يأ :ش (كلذك لعجيف) :م

 ا يبنلا نع ةروهشملا راثآلل -هللا همحر- ةفينح ىبأ لوق لوقلاو «ذخأي ملو :-هللا

 هللا تاولص نمحرلا ليلخ فاقوأ اهلوأ تاناخلاو تاطابرلا ذاختاب سانلا لماعتو ةباحصلاو

 . ةنيدملاو ةكب-مهيلع هللا ناوضر- ةباحصلا فاقوأ اذكو ‹ مويلا ىلإ ةيقاب يهف « هيلع همالسو

 :ش («ىلاعت هللا ضئارف نع سبح ال») :م : يب يبنلا لوق يأ :ش (4 هلوق ةفينح يبألو) :م
 ىسيع هيخأ نع ةعيهل نب هللا دبع نع «ضئارفلا يف - هننس» يف ينطقرادلا هجرخأ [ثيدحلا] اذه

 نع سبح ال » : وَ هللا لوسر لاق : لاق -امهنع هللا يضر- سابع نبا نع ةمركع نع ةعيهل نبا

 «هفنصم)» يف ةبيش يبأ نبا هاورو « نافيعض ىسيع هوخأو ةعيهل نب هللا دبعو '« هللا ضئارف

 يبعشلا نع دلاخ يبأ نب ليعامسإ نع ماشه انثدح لاقف « -هنع هللا يضر- ىلع ىلع ًافوقوم

 . عارك وأ حالس نم ناك ام الإ یلاعت هللا ضئارف نع سبح ال - هنع هللا يضر - يلع لاق : لاق

 يف - هفنصم)» يف ةبيش يبأ نبا هاور اذه «سيبحلا عيبي ةي دمحم ءاج : لاق هنأ حيرش نعو

 ا5 دمحم ءاج » : لاق حيرش نع نوع نبا نع رعسم نع ةدئاز يبأ نباو ٠ عيكو انثدح :“عويبلا

 . يقهيبلا هجرخأو « سيبحلا عيبي

 . (۲۰۹7) يزوج ا نبا ءافعض » يف هتمجرت عجار . (۱۸ )٤/ «هننس» يف ينطقرادلا ()
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 ؟؛« سبح ا عيبب مالسلا ةالصلا هيلع دمحم ءاج » : حيرش نع

 نيب ةمسقلا نع هبحاص توم دعب سبحي لام ال يأ « ىلاعت هللا ضئارف نع سبح ال : هلوق

 ‹ يساحلاو ةلجولاو ةبئاسلاو ةريحبلا نم ةيلهاجلا لهأ هيلع ناك ام ىلع اذه نولمحي مهنكل هتثرو

 . هلك كلذ لطبأ عرشلا نولوقيو

 ام الإ ثاريملا نع سبح هيف نوكي قيرط لك لوانتيف معت يفنلا عضوم يف ةركنلا لوقن انكو
 . ليلدلا هيلع ماق

 ةروس لبق ءادتبالا يف هنولعفي اوناك ام سبحلا -هللا همحر- هداز رهاوخ مالسإلا خيش لاقو

 ناكل ًاعنتمم لصألا عين نأ نوريو ةلعلاب نوقدصتيو « مهكلم ىلع نيعلا [. . . .]اوناك ءاسنلا

 . هعیب زوجو اذه خسنو ي دمحم ءاجف ةلعلاب ةقدصلا

 ملاذإ ثرإلا الو عيبلا عني الف نيعلاب ال ةمودعملا ةلعلاب قدصت اذه نأ ةلأسملا هذه ىنعملاو

 . ًادبأ نيكاسملاو ءارقفلا ىلع ضرألا هذه ةلعب تقدصت : لاق ول ام ىلع ًاسايق هب ىصوم نكي

 اغإ هنأل ؛ ميقتسم ريغ ثيدحلا اذهب لالدتسالا : -هللا همحر- مالسإلا خيش «طوسبم» يفو

 هللا ضئارف نع سبح سيلف قلعتلا لبق تقولا ناك اذإ امأف « ثراولا قح هب قلعت اذإ اذه ميقتسي

 1 . تالوقنملاب قدصتلاك

 مهنأل ؛ دساف لوق « هللا ضئارف نع سبح ال مهلوق : -هللا همحر- مزح نبا لاق : تلق نإف

 . هللا ضئارفل طقس اذه لكف « توملا دعب ةيصولاو ةايحلا يف ةقدصلاو ةبهلا زاوج يف نوفلتخي ال

 يف نانوكي امهنإف ةقدصلاو ةبهلا امأ « ةثرولا ضئارفل طقس ءايشألا هذه نأ ملسن ال : تلق

 ضئارفف ‹« ثلثلا نع الإ دقعنت ال اهنإف ةيصولا امأو ةثرولل ضئارفو تقولا كلذ يف لجرلا ةايح

 . نيثلثلا يف ةثرولا

 فيكف [. . .] -هللا همحر- ةفينح ىبأ ةهج نم رمامك « فيعض ثيدحلا اذه : تلق نإف

 يبأ نع بيعش نب ناميلس انثدح لاقف حيحص دانسإب همامتب يواحطلا هجرخأ : تلق

 ال »:هيفو ‹ ثيدحلا ًاحيرش تلأس لاق -هللا همحر- بئاسلا نب ءاطع نع -هللا همحر-فسوي

 اذهف «فيعض -امهنع هللا يضر- سابع نبا نع ىور يذلا ناك نإف « «هللا ضئارف نع سبح

 . ىیور يذلا

 مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم ءاج») :م ًاضيأ هنع ءاج اذه عمو « حيحص :ش (حيرش نعو) :م

 - يلعو نامثعو رمع يضاق وهو يدنكلا ثراحلا نبا وه حيرشو انركذ امك :ش ((سبحلا عيبب
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 هيف كلملاو ‹ كلذ ريغو « ىنكسو « ةعارز هب عافتنالا زوجي هنأ ليلدب « هيف قاب كلملا نألو

 الإ ‹ اهيف ماوقلا بصنو اهفراصم ىلإ هتالغ فرصب هيف فرصتلا ةيالو هل نأ ىرت الأ ٠ فقاولل
 هنع قدصت الو ءًامئاد ةلغلاب قدصتلا ىلإ حاتحي هنألو ؛ ةيراعلا هيبش راصف هعفانمب قدصتي هنأ

 هئاقب عم عورشم ريغ هنألو ‹ كلام ىلإ ال هكلم لازي نأ نكي ال هنألو « هكلم ىلع ءاقبلاب الإ

 :اذهلو ‹ ىلاعت هلل اصلاخ لعج هنأل ؛ دجسملا فالخبو « فالتإ هنأل ؛ قاتعإلا فالخب ةبئاسلاك

 قح عطقني مل انههو « هب عافتنالا زوجي ال

 . سبحلا عيبب هعرش ءاج : اب دمحم ءاج ىنعمو « نيدهملا نيدشارلا ءافلخلا - مهنع هللا يضر

 :م فقولاب يأ :ش (هب عافتنالا زوجي هنأ ليلدب) :م فقولا يف يأ :ش (هيف قاب كلملا نألو) :م

 هيف كلملاو ) :م تاكولمملاب عفشيامك هتراجإو هناكسإ وحن :ش (كلذ ريغو « ىنكسو « ةعارز)

 ةيالو هل نأ ىرت الأ) :م هلوقب كلذ حضوأ مث « ةروكذملا ءايشألاب هيف هفرصت ليلدب :ش (فقاولل

 مئاق عمج واولا ديدشتو فاقلا مضب :ش ( اهيف ماوقلا بصنو اهفراصم ىلإ هتالغ فرصب هيف فرصتلا

 الإ ) :م. فراصملا ىلإ اهيف ماوقلا بصنم يفو « تالغلا ىلإ عجري اهفراصم يف ريمضلاو «رمألاب
 نأ ثيح نم :ش ( ةيراعلا هيبش ) :م فقولا يأ :ش ( راصف هعفانب قدصتي ) :م فقاولل يأ :ش ( هنأ

 ىعدتساف :ش ( اًمئاد ةلغلاب قدصتلا ىلإ جاتحي هنألو ) :م اهعفانمب عفتني ريغلاو « اهيف مئاق ريغلا كلم

 خسنلا ضعب يفو :ش ( هكلم ىلع ءاقبلاب الإ هنع قدصت الو ) :م هلوق ىنعم وهو فقاولا كلم ماود

 . هكلم ىلع ءاقبلاب الإ

 هکلم ءاقب عم يأ :ش ( هئاقب عم عورشم ريغ هنالو ‹ كلام ىلإ ال هكلم لازي نأ نكمي ال هنألو ) :م

 تئرب وأ يرفس نم تمدق اذٳ :لوقي لجرلا ناك « رذنل بيست يتلا ةقانلا يهو :ش ( ةبئاسلاك ) :م

 ال نيعلا نإ ثيح نم ةيلهاجلا لهأ بيست ةلزنب فقولا نأ :هانعمو . ةبئاس يتقانف يضرم نم

 هراد فقو اذإ كلذكف هکلم نع جرخت مل هتباد بیس ول هناف هب اًعفتنم هل اک ولم نوکی نأ نم جرخی

 . هضرأ وأ

 زاج امل عورشم ريغ كلم ىلإ ال كلملا لازآ ناك ول لاقي امع باوج :ش ( قاتعإلا فالخب ) :م

 ( فالتإ هنأل) :م هلوقب هنع باجأف دحأل كيلعت ريغ نم دبعلا ىف تباثلا كلما ةلازإ هنألف « قتعلا

 دجسملا ىلع فقولا مهسايق نع باوجو :ش ( دجسملا فالخبو ) :م ةيكولمملا ةفص طاقسإ يأ :ش

 . ىلاعت هلل اًصلاخ لعج هنأ لجأل يأ :ش ( ىلاعت هلل اًتصلاخ لعج هنأل ) :م هلوقب هنع باجأف

 ناك نإو كلملا عفانم نم ءيشب هب عفتني ال يآ :ش ( انههو « هب عافتنالا زوجي ال : اذهلو ) :م

 دجاسملا رئاس تقحلاف دابعلا كلم نع ةزرحم اهنإف « ةبعكلا وهو عرشلا يف لصألاو ‹ اهل حلصي

 قح عطقني مل ) :م فقولا يف ينعي انههو « انركذ امك ىلاعت هللا ىلإ هتلاحإب سيل فقوملاو « اهب
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 كلم لوزي ال : « باتكلا» يف لاق -هللا همحر- لاق . ىلاعت هلل اصلاخ رصي ملف « هنع دبعلا
 يف ءاضق هنأل ؛ حيحص مكاحلا مكح يف اذهو  هتومب هقلعي وأ مكاحلا هب مكحب نأ الإ « فقاولا

 «دبؤم هعفانم قدصت هنأ الإ ‹ هکلم لوزی ال هنآ حیحصلاف توم اب هقیلعت يف امآ « هيف دهتجم

 هيفف مكحلملا امأف « ىلوملا : مكاحلاب دارملاو « ذئنيح مزليف ادبؤم عفانلاب ةيصولا ةلزنمب ريصيف
 -هللا مهمحر- خياشملا فالتخا ٠
 س
 ( «باتكلا» يف لاق ) :م - هللا همحر - فنصملا يأ :ش ( لاقف . ىلاعت هلل اصلاخ رصبي ملف  هنع دبعلا
 مكحي نأ الإ فقولا نع « فقاولا كلم لوزي ال ) :م «هرصتخم» يف - هللا همحر - يرودقلا يأ :ش
 فقاولا كلم لوزي ال هيف نأ ريغ- هللا همحر - يرودقلا ظفل انه ىلإ :ش ( هتومب هقلعي وأ مكاحلا هب
 . هللا همحر - ةفينح يبأ ركذ- هللا همحر - فنصملا طقسأف « ةفينح يبأ دنع

 ءاضق هنأل ؛ حيحص مكاحلا مكح يف ) :م يرودقلا هركذ يذلا اذه يأ :ش ( اذهو ) :م : لاق مث

 هنع عجري نأ ديري مث « يلوتملا ىلإ هفقو ام فقاولا ملس نإ مكحلا ةروص :ش ( هيف دهتجم يف

 لوق ىلع اوفلتخا خياشملا نأ ينعي :ش ( هكلم لوزي ال هنأ حيحصلاف توملاب هقيلعت يف امأ ) :م
 هكلم نع كالمألا جورخ تقو هنأل توملاب قيلعتلاب كلملا لوزي ليقف- هللا همحر - ةفينح يبأ
 فقولا نأل ؛ حيحصلا وهو « لوزي ال : ليقو « كلملا نم جورخلا هدارم نأ ىلع لدي هب قيلعتلاف
 . كلملا لصأ لاوز ىعدتسي ال ام وهو «ةلعلاب قدصي

 ةلزنمب ريصيف ) :م اًَمئاد ينعي :ش ( دبؤم هعفانمب قدصت هنأ الإ ) :م :- هللا همحر - فنصملا لاقو
 :م -هللا همحر - يرودقلا هركذ يذلا :ش ( مكاحل اب دارملاو  ذئنيح مزليف ادبؤم عفانملاب ةيصولا

 فاكلا دیدشتب :ش ( مكحملا اماف) م ءاضقلا لمع مامإلا هالو يذلا ماللا حتفب :ش (ىلوملا)

 :ش (خياشملا فالتخا هيفف ) :م نيمصاختملا قافتاب ةنيعم ةثداح يف مكحلا هيلع ذفني يذلا ةحوتفملا
 رئاسو ةفاضملا نيميلا يف مكحملا مكح امأو :« ىواتفلا ةصالحخ نم- ءاضقلا» باتك يف لاق
 .« ةيضقألا» يف ركذاذك . . هب ىتفي ال نکل « ذفني نأ حصألاو « تادهتجللا

 هنأ " باوجلا رهاظف نيمكحملا هيلع ىضق اذإ مكحلملا مكاحلا «ىرغصلا ىواتفلا» يف لاقو
 لحي ال :لوقأ ينإو « كلذ نع مهلارجز دعبي ال هنأ :« يدنقرمسلا ىواتف» باوجو « ذفني

 . اذه ىلع ىتفي الو« فراصملا قالطإ يف ينعي « كلذ لعفي نأ دحأل

 الو ملعي مكحملا مكاحلا ةلأسم : لاق هنأ- هللا همحر - يناولحلا ةمئألا سمش نع يكحو

 ابأ- هللا همحر - ذاتسألا مامإلا يضاقلا نأ الإ « زوجي هنأ بهذملا رهاظ لوقي ناكو « هب يتفي

 ىلإ يدؤيف اذه ىلإ لاهجل ا قرطتي الثل هب يتفي الو لعفلا اذه متكي : لوقي ناك يقهيبلا يلع
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 ‹ توملا دعب ةيصولا ةلزنمب وه :-هللا همحر- يواحطلا لاقو . هتوم ضرم يف فقو ولو

 ‹ ثلثلا نم ربتعي هنأ الإ ‹ همزلي امهدنعو « -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع همزلي ال هنأ حيحصلاو

 يبأ دنع لوقلاب لوزي «امهدنع لوزي كلملا ناك اذإو « لالا عيمج نم ةحصلا يف فقولاو

 ‹ هنع كلملا طاقسإ هنأل قاتعإلا ةلزنمب -هللا همحر- ىعفاشلا لوق وهو «-هللا همحر-فسوي

 يف هيف تبثي اغإو ‹ ىلاعت هللا قح هنأل ؛ يلوتملا ىلإ ميلستلا نم دب ال -هللا همحر-دمحم دنعو

 ‹ًادوصقم ققحتي ال - ءايشألا كلام وهو - ىلاعت هللا نم كيلمتلا نأل ؛ دبعلا ىلإ ميلستلا نمض

 همکح ذخأیف هریغل ًاعبت نوکی دقو ۰

 . «ىرغصلا ىواتفلا» باتك ظفل انه ىلإ « لوألا [. . .] بهذملا امأف ء انبهذم مده

 نب دمحم نب دمحأ رفعج وب :ش ( - هللا همحر - يواحطلا لاق هتوم ضرم يف فقو ولو ) :م

 لامعأ نم ةيرق احط ىلإ هبسنو يواحطلا يرصبلا يرجحلا مث- هللا همحر - يدزألا ةمالس

 نيتئامو نيرشعو عست ةنس يف دلو « يفنحلا هيقفلا ثدحللا مامإلا « ىندألا ديعصلاب نينومشألا

 . ةفارقلاب نفدو ‹ رصجب ةئامثالثو نيرشعو ىدحإ ةنس ةدعقلا يذ لهتسم سيمخل ا ةليل تامو

 ىلع ذئنيح فقولا مزلي ينعي :ش ( توملا دعب ةيصولا ةلزنمب ) :م فقولا يأ :ش ( وه ) :م

 -يواحطلا لاق مث « هدنع مزلي ال هنإف ةحصلا يف فقولا فالخب- هللا همحر - ةفينح يبأ بهذم

 هنم زوجي ال كلذ نأ ةفينح يبأ نع- هللا همحر - دمحم ىور دقو : « هرصتخم» يف- هللا همحر

 . هلوصأ ىلع حيحصلا وهو : لاق مث « هتحص يف زوجي ال امك « هضرم يف

 «ثلثلا نم ربتعي هنأ الإ « همزلي امهدنعو « - هللا همحر - ةفينح يبآ دنع مزلي ال هنأ حيحصلاو ) :م

 همحر - فسوي يبأ دنع لوقلاب لوزي « امهدنع لوزي كلما ناك اذإو ء لالا عيمج نم ةحصلا يف فقولاو

 ( - هللا همحر - يعفاشلا لوق وهو ) :م تفقو :هلوق درجمب فقاولا نع كلملا لوزي يأ :ش ( - هللا

 يبأ لوق ىلع ىوتفلاو :« ةميمتلا »يفو . ملعلا لهأ رثكأو- هللا همحر - كلام لاق هبو :ش

 يبأ لوقب اوذخأ انخياشمو :-هللا همحر- يسخرسلاو « «طيحملا» يفو « - هللا همحر - فسوي

 . هللا همحر- دمحم لوقباوذخأ ىراخب خياشمو ‹«فقولا يف سانلل اًيغرت- هللا همحر- فسوي

 يأ :ش ( هنأل ) :م يدبع تقتعأ : هلوق درجمب قتعملا كلم لوزي ثيح :ش ( قاتعإلا ةلرنمب ) :م

 هنأل ؛ يلوتملا ىلإ ميلستلا نم دب ال دمحم دنعو ) :م كلم ا نع :ش ( هنع كلما طاقسإ ) :م قاتعإلا نأل

 نم كيلمتلا نأل « دبعلا ىلإ ميلستلا نمض يف ) :م فقولا يف يأ :ش ( هيف تبثي امنإو « ىلاعت هللا قح

 كيلمتلا مكح ىلاعت هللا نم كلملا ذخأيف :ش ( ادوصقم ققحتي ال -ءايشألا كلام وهو - ىلاعت هللا

 نإ مسا نيب ةضرتعم ةلمج ءايشألا كلام وهو هلوقو « ضبقلاو ميلستلا هيف طرتشي ىتح هريغ نم

 ؛ اتمض يأ هريغل اًعبت كيلمتلا نوكي دق يأ :ش ( همكح ذخأبف هريغل اًعبت نوكي دقو ) :م . اهربخو
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 اذإو : خسنلا ضعب يفو ‹ مهفالتخا ىلع فقولا حص اذإو : لاق . ةقدصلاو ةاكزلا ةلزنم لزنيف

 هنأل ؛ هيلع فوقوملا كلم يف لخدب ملو « فقاولا كلم نم جرخ حص اذإو : هلوق ناكم قحتسا

 ال هکلم ول هنألو « هکالم رئاسک هعیب فنی لب « هيلع فقوتي ال « هيلع فوقوملا كلم يف لخد ول

 كلم نع جرخ :هلوقو : -هللا همحر- لاق « هكالمأ رئاسك « لوألا كلاملا طرشب هنع لقتتنا

 . هركذ قبس يذلا هجولا ىلع امهلوق نوكي نأ بجي فقاولا

 ذخأيف ادصق تبثي الو اتمض تبثي لب « ءيش نم [. . .] تبثي ال ادصق هللا نم كيلمتلا نأل

 ةاكزلا ةلزنم لزنيف ) :م ضبقلاو ميلستلا هيف طرتشي ىتح هريغ نم كيلمتلا مكح هللا نم كيلمتلا
 كلمت ةلزنم دبعلا ىلإ ميلستلا نمض يف فقولا يف ىلاعت هللا نم كيلمتلا لزني ينعي :ش ( ةقدصلاو

 . ريقفلا ىلإ ميلستلا نمض يف هنم كيلمتلا ققحتي ثيح ةاكزلا يف ىلاعت هللا نم لام ا

 ىلع يأ :ش ( مهفالتخا ىلع فقولا حص اذإو ) :م - هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 اًقالخ لصألا ةياور ىلع- هللا همحر - ةفينح يبأ دنع حصي ال ثيح هتحص يف ءاملعلا فالتخا

 . هيبحاصل

 ناكم قحتسا اذإو ) :م- هللا همحر - يرودقلا خسن ضعب يف يأ :ش ( خسنلا ضعب يفو ) :م

 - يعفاشلل اًقالخ :ش ( هيلع فوقوملا كلم يف لخدي ملو ‹ فقاولا كلم نم جرخ حص اذإو  هلوق

 . ةياور يف - هللا همحر - دمحأو لوق يف- هللا همحر

 يأ :ش ( هيلع فقوتيال « هيلع فوقوملا كلم يف لخد ول ) :م فقولا نأل يأ:ش ( هنأل ) :م

 رئاسک هعیب ذفنی لب ) :م هلوق ینعم وهو هکالمآ رئاسک هکلم نع هجارخإ هل زاجو « هکلم ىلع
 . هكالمأ رئاس يف هفرصت ذفني امك يأ :ش ( هكالمأ

 يف هلوخد مدع يف نأب لیلد :ش ( هکلم ول هنألو ) :م هکلم يف هلوخد مدعل زوجي ال اذه عمو

 وهو :ش ( لوألا كلاملا طرشب هنع لقتنا امل ) :م فوقوملا كلم ول هيلع فوقوملا نألو : يأ «هكلم

 ءارقفلا ىلإ هنع فوقوملااذه دعب :هلوقب فقولا طرش نم هدعب نم ىلإ لقتني ناك ام ينعي فقاولا

 . هطرشل ةياعر

 ( هكالمأ رئاسك ) :م هيلع فوقوملا كلم يف لخدي ال هنأ ىلع لدي قافتالاب كلذ هل سيل نكل

 . هيلع فوقوملا كالمأ رئاسك يأ :ش

 - هللا همحر - يرودقلا لوقو يأ :ش ( هلوقو ) :م- هللا همحر - فنصملا يأ :ش ( لاق ) :م

 :ش ( هركذ قبس يذلا هجولا ىلع امهلوق نوكي نأ بجي فقاولا كلم نع جرخ ) :م «هرصتخما يف

 هللا ىلإ هنع فقاولا كلم لاوزبو « ىلاعت هللا كلم ىلع نيعلا سبح امهدنع فقولا نأ ينعي

 امهلوق فقاولا كلم ىلع جرح هلوق نوكي نأ بجي امهدنع فقاولا كلم لاز املف « ىلاعت
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 ضيبقلاو ‹ ضبقلا مامت نم ةمسقلا نأل -هللا همحر- فسوب يبأ دنع زئاج عاشملا فقوو : لاق

 هدنع ضبقلا لصأ نأل ؛ زوجي ال : -هللا همحر- دمحم لاقو « هتمتتاذكف « طرشب سيل هدنع

 عويشلا عم زوجيف ةمسقلا لمتحب ال اميف امأف  ةمسقلا لمتحي اميف اذهو « هب متي ام اذكف ٠ طرش

 « فقاولا كلم ىلع نيعلا سبح هدنع فقولاب نإف - هللا همحر - ةفينح يبأ لوق فالخب

 ‹ بهذم ىلع « فقاولا كلم نع جرخ : هلوق حصي ال فقاولا كلم ىلع اسوبحم ناك اذإف
 هنأب : هنع بيجأ . ميقتسي ال اًقلطم امهلوق نوكي نأ بجي هلوق : - هللا همحر - يكاكلا لاقو

 ةيراعلا نم ةمزاللا ريغلا ةحيحصلا دوقعلاك موزللا ىلع ةحصلا لدت مل فقولا حص اذإو : لاق
 اذإ : امهلوق« فقولا حص اذإ فقاولا كلم نع فقولا جورخب لوقلا ناكف « ةبراضملاو ةلاكولاو

 . لكلا لوق هجورحخ ذئنيحف «هب مکح

 همحر - فسوي يبأ دنع زئاج عاشملا فقوو ) :م- هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 :ش ( ضبقلا مامت نم ةمسقلا نأل ) :م- هللا مهمحر - دمحأو كلامو يعفاشلا لاق هبو:ش ( -هللا

 :م فسوي يبأ دنع يأ :ش ( هدنع ضبقلاو ) :م ةمسقلاب مسقي ام ةرايخلا ماتو ةرايخلل ضبقلا نأل

 . اررقم اموسقم هنوك وهو ةمسقلا يهو :ش ( هتمتت اذكف طرشب سيل)

 ‹ اًضيأ فقولا عني الف قاتعلا عني ال عويشلاو « قاتعإلاك كلملا طاقسإ فقولا نأل اذهو

 هيلع هرمأف اهيف هي يبنلا نذأتساو «[. . .] باصأ هنأ - هنع هللا یضر - رمع ثيدح هديؤي

 . اهفقوب مالسلا

 :ش ( هب متی ام اذکف ‹ طرش هدنع ضبقلا لصأ نأل ؛ زوجي ال : - هللا همحر - دمحم لاقو ) :م

 . اًموسقم هنوك وهو ضبقلا هب متي ام يآ

 ىلإ عفر نإف : لاق مث ىتفي هبو : لاق مث «- هللا همحر - دمحم لوقباوذخأ- هللا مهمحر

 . ءاضقلا لاصتاب هيلع اًقفتم ريصيف هيف فلتخم هنأل ؛ لكلا دنع زاج هزاوجب ىضقف يضاقلا

 يبأ نم فالخ الب ينعي زاج « مامحلا فصن تفقو ولو : ٠ ىواتفلا ةصالحخ» يف لاقو

 لمتحيال اميف عاشملا مهسك راصف ةمسقلا لمتحيال هنأل-هللا امهمحر- دمحمو فسوي

 . ةمسقلا

 اميف) :م - هللا امهمحر - دمحمو فسوي يبأ نيب روكذملا فالخلا اذهو يأ :ش ( اذهو ) :م

 عويشلا عم زوجيف ) :مامهوحنو ىحرلاو مامحلاك :ش ( ةمسقلا لمتحي ال اميف امآو ‹ ةمسقلا لمتحي
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 ال هنإف « ةربقملاو دجسملا يف الإ ةذفنملا ةقدصلاو ةبهلاب هربتعي هنأل ؛ اضيأ -هللا همحر- دمحم دنع

 عنمي ةكرشلا ءاقب نأل -هللا همحر- فسوي يبأ دنع اضيأ ةمسقلا لمتحي ال اميف عويشلا عم متي

 ىلصيو ةنس عرزيو ةنس ىتوم ا هيف ربقي نأب حبقلا ةياغ يف امهيف ةأياهملا نألو « ىلاعت هلل صولخلا
 ولو . ةلغلا ةمسقو لالغتسالا ناكمإل ‹ فقولا فالخب تقو يف ًالبطصا ذختيو تقو يف هيف

 ‹ نراقم عويشلا نأل -هللا همحر- دمحم دنع «يقابلا يف لطب «هنم ًاءزج قحتسا مث « لكلا فقو

 توم دعب نيثلثلا يف ثراولا عجر وأ « ضعبلا يف بهاولا عجر اذإ ام فالخب « ةبهلا يف امك

 ‹ هضرم يف فقو وأ بهو دقو ‹ ضيرملا

 :م عونلاب فقولا يأ :ش ( هربتعي ) :م ادمحم نأل يأ :ش ( هنأل ؛اًضيأ - هللا همحر - دمحم دنع

 ريقفلا ىلإ تملس يتلا يهو :ش ( ةذفنملا ةقدصلاو ) :م . ةعاشملا ةبهلا زاوجل يأ :ش ( ةبهلاب)

 اهكليي مل يتلا يهو« ةفوقوملا ةقدصلا يفاذكو « عويشلا عني ال هيفو « هل ةكولم تلعجو
 يبأ لوق نم ءانثتسا :ش ( ةربقملاو دجسملا يف الإ) :م اهتعفنمب هيلع قدصت اذإ الإ هيلع فوقوملا

 ناك نأب اًضيأ ةمسقلا لمتحي ال اميف ةربقملاو دجسملا فقو حصي ال ينعي- هللا همحر -فسوي

 دجسملا نأل ؛ ةمسقلا ريدقت ىلع ةربقملاو دجسملا نم فقاولا هدارأ اب حلصي ال اريغص عضوملا

 ( هلل دجاسملا نأو  ىلاعت هلوق ىلإ ىرت الأ ٠ صولخلا يف ءانب عويشلاو ٠ ىلاعت هلل صلاخ
 . ( ٠۸ ةيآلا : نجلا)

 يبأ دنع اًضيأ ةمسقلا لمتحي ال اميف عويشلا عم ) :م متي ال فقولا نإف يأ :ش ( متي ال هنإف ) :م ۰

 هانركذ امك :ش ( ىلاعت هلل صولخلا عنمي ةكرشلا ءاقب نأل - هللا همحر - فسوي

 ةنس ىتوملا هيف ربقب نأب حبقلا ةياغ يف ) :م ةربقم لاو دجسملا يف يأ :ش ( امهيف ةأياهملا نألو ) :م

 ال هنإف « عاشملا فقو يأ :ش ( فقولا فالخب تقو يف ًالبطصا ذختيو تقو يف هيف ىلصيو ةنس عرزيو

 ولو ) :م كلملا بحاص نيبو فقولا قحتسم نيب :ش ( ةلغلا ةمسقو لالغتسالا ناكمإل ) :م

 مث ) :م هلك اراقع فقو هنأ وهو- هللا همحر - يرودقلا ةلأسل اعيرفت اذه ركذ :ش ( لكلا فقو

 يأ :ش ( لطب ) :م امهوحنو عبرلا وأ ثلثلا وأ فصنلا يف اًقحتسم هكلام نأب :ش ( هنم اءزج قحتسا

 :ش ( نراقم عويشلا نأل - هللا همحر - دمحم دنع ) :م قاقحتسالا دعب :ش ( يقابلا يف ) :م فقولا

 دنع طرش وهو ‹ ضبقلا متي ملف فقولا لاح فوقوملا يف اتباث ناك قحتسملا قح نأل ؛ ضبقلل

 ةنراقمل ةعاشملا :ش ( ةبهلا يف امك ) :م. طرشلا ءافتنال يقابلا يف لطبف - هللا همحر - دمحم

 ضبق دعب ًالثم فصنلا يف :ش ( ضعبلا يف بهاولا عجر اذإ ام فالخب ) :م ضبقلا دنع هيف عويشلا

 :م ثراولا عجرو تامف هتوم ضرم يف بهو نأب :ش ( نيثلثلا يف ثراولا عجر وأ ) :م هل بوهوملا

 وأ هضرم يف بهو بهاولا نأ لاحلاو :ش ( هضرم يف فقو وأ بهو دقو ضيرملا توم دعب )
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 يقابلا يف لطبي مل هنيعب زيم ءزج قحتسا ولو « ءىراط كلذ يف عويشلا نأل ؛ قيض لاما يفو

 متی الو : لاق . ةكولمملا ةقدصلاو ةبهلا مكحلا اذه ىلعو ءادتبالا يف زاج اذهلو ‹ عويشلا مدعل

 وبأ لاقو . ًادبأ عطقنت ال ةهجل هرخآ لعجي ىتح -هللا همحر- دمحمو ةفينح يبأ دنع فقولا

 امهل ‹ مهمسي مل نإو ءارقفلل اهدعب راصو زاج عطقنت ةهج هيف ىمس اذإ : -هللا همحر-فسوي
 مهوتي ةهجلا تناك اذإف « قتعلاك دبأتي هنأو « كيلمتلا نودب كلملا لاوز فقولا بجوم نأ

 هيلع رفوتی ال اهعاطقنا

 . هضرم يف فقو فقاولا

 ةبهلا لام لا عسي ال هاوس لام ال ينعي « اًميض لاملا يف نأ لاحلاو يأ :ش ( قيض لاملا يفو ) :م

 ‹« ثلثلا نماهجورخ ريصي ىتح بهولا مكحك ضيرملا ةبه مكح نأ هلصأو « فقولا الو

 قح نأل ؛احيحص ثلثلا يف يقب ثلثلا ىلع داز اميف هلطبأ ال ثراولا نإ مث « فقولا كلذكو

 الو فقولا كلذ ىلع ردقيف لطب يذلا ردقلا يف توملا دعب هلاطبإف « توملا دعب تبثي امنإ ثراولا

 . عئاشلا ءزجلا يف فقولا نيعتي

 عوجر يف اذكو « ارهاظ ةبهلا يف عوجرلا ىرجم اذهو :ش ( ئراط كلذ يف عويشلا نأل ) :م

 يف ينعي :ش (هنيعب زيم ءزج قحتسا ولو ) :م اًتراط نوكيف دس مث لاملا يف تبثي مهقح نأل ؛ ةثرولا

 وه دسفملا نأل :ش ( عويشلا مدعل يقابلا يف ) :م فقولا يأ :ش ( لطب مل ) :م ةروكذملا ةلأسملا

 زاج عنام ريغ ناكملا يف نيعم ءزج قاقحتسا نوكلو يأ :ش ( ءادتبالا يف زاج اذهلو ) :م

 يأ :ش ( ةكولمملا ةقدصلاو ةبهلا مكحلا اذه ىلعو ):م دسفملا عويشلا مدعل رمألا ءادتبا يف فقولا

 . يقابلا ىف ةقدصلاو ةبهلا لطبت ال اًتيعم اءزج قحتسااذإ ىنعي « ريقفلل

 - دمحمو ةفينح يبأ دنع فقولا متي الو ) :م- هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ءارقف ىلع مثاذكو اذك يلع لوقي نأ لثم :ش ( ادبأ عطقنت ال ةهجل هرخآ لعجي ىتح - هللا امهمحر

 . اودجو ام ثيح نيملسملا

 دعب يأ :ش ( اهدعب راصو زاج عطقنت ةهج هيف ىمس اذإ : - هللا همحر - فسوي وبأ لاقو ) :م

 « هدالوأ تاهمأ ىلعو ءاذكو اذك يلع تبثي نأ : لثم :ش ( مهمسب مل نإو ءارقفلل ) :م ةهجلا كلت

 بجوم نأ ) :م - هللا امهمحر - دمحمو ةفينح يبأل يأ :ش ( امهل ) :م ءارقفلل اهدعب راص « زاج

 نودب كلملا لاوز نأو يأ :ش ( هنأو ) :م كلم ىلإ ال ىنعي :ش ( كيلمتلا نودب كلملا لاوز فقولا

 . دبأتم وهو كلما لاوز هنإف :ش ( قتعلاك دبأتي ) :م كيلمتلا

 ىلع يأ :ش ( هيلع رفوتي ال اهعاطقنا مهوتي ) :م فقاولا اهنيع يتلا :ش ( ةهجلا تناك اذإف ) :م
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 دوصقملا نأ -هللا همحر- فسوي يبألو عيبلا يف تيقوتلاك هل ًالطبم تيقوتلا ناك اذهلو  ءاضتقم

 ‹ عطقنت ةهج ىلإ فرصلا يف نوكي ةرات برقتلا نأل ؛هيلع رفوم وهو «ىلاعت هللا ىلإ برقتلا وه
 دنع نأ الإ « عامجإلاب طرش ديبأتلا نإ : ليقو « نيهجولا يف حصيف ءدبأتت ةهج ىلإ فرصلاب ةرمو

 يأ :ش ( هل ًالطبم ) :م فقولا يف :ش ( تيقوتلا ناك اذهلو ) :م ديبأتلا وهو :ش ( هاضتقم ) :م فقولا
 .ًالثم مايأ ةرشع ىلإ :ش ( عيبلا يف تيقوتلاك ) :م زوجي الف ةنس نيرشع هراد فقو اذإ امك فقولل

 همحر - ةفينح يبأ لوق ىلع كيلمتلا نودب كلملا لاوز هنإ : هلوق ميقتسي فيك : ليق نإف
 . ضقانت اذهؤ « هكلم لزي ملو « فقاولا كلم ىلع نيعلا سبح فقولا هدنع نإف -هللا

 طرشب كلملا لاوز لعج اهريغو «ةمتتلا»و «ةريخذلا»و «طوسبملا »يف نأب : بيجأ
 . هللا همحر - ةفينح يبأ لوقو ةصاخ- هللا همحر - دمحم لوق [وهو]«ديبأتلا

 ام انهه دارأ وأ ناتياور- هللا همحر - ةفينح ىبأ دنع نوكي نأ زاج باتكلا يف ركذ ام ىلعف

 ىري نم لوق ىلع ةفينح وبأ عرفو « قافتالاب جرخي ذئنيحف هموزلو هتحصب مكاحلا مكح اذإ

 . ةعرازملا يف امك امهلوق وهو هجورخ

 ( ىلاعت هللا ىلإ برقتلا وه ) :م فقولا نم :ش ( دوصقملا نأ - هللا همحر- فسوي يبألو ) :م

 . ةقفنلاب قدصتلاب :ش

 عطقنت ةهجب فقولا لعج ىلع رفوم ىلاعت هللا ىلإ برقتلاب يأ :ش ( هيلع رفوم وهو ) :م
 ( دباتت ةهج ىلإ فرصلاب ةرمو عطقنت ةهج ىلإ فرصتلا يف نوكي ةرات برقتلا نأل ) :م عطقنت ال ةهجبو

 هكلم ىلإ فقولا داع ةهحلا تعطقنا اذإ اذه ىلعف :ش ( نيهجولا يف حصيف ) :م عطقنت ال ينعي :ش

 . اًتيم ناک نإ هتثرو كلم ىلإو « اًيح ناك نإ

 : لاق هنأل - هللا همحر - فسوي ىبأ نع ركذ امل قباطم ريغ ليلعتلا اذه : لوقي نأ لئاقلو

 . طرش ديبأتلا نأ ىلع لدي كلذو مهمسي مل نإف ءارقفلل اهدعب راصو
 ديبأتلا طرتشي ال هنأ : امهدحأ: نارمأ - هللا همحر - فسوي ىبأ نع يورملا نأ : باوجلاو

 . ناسللاب هركذ طرتشي ال نکل « طرتشي هنأ : يناثلاو « ًالصأ

 لدتساو «بهذملا ركذب يناثلا ىلإو ليلعتلاب لوألا لوقلا ىلإ راشأ- هللا همحر - فنصملاو

 ركذ طرتشي ال - هللا همحر - فسوي يبأ دنع نأ الإ « عامجإلاب طرش دسيبأتلا نإ :ليقو ) :م هلوقب هيلع

 ( هنأ ) :م ىضم اميف :ش ( انيب ام ) :م ديبأتلا نع يأ :ش ( هنع ةنيبم ةقدصلاو فقولا ةظفل نأل ؛ ديبأتلا
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 ‹ ءارقفلل اهدعب راصو « هلوق نايب يف «باتكلا» يف لاق اذهلو ‹ قتعلاك كيلمتلا نودب كلملا ةلازإ

 ةقدص هذه نأل ؛ طرش ديبأتلا ركذ -هللا همحر- دمحم دنعو ‹ حيحصلا وه اذهو مهمسي مل نإو

 دب الف ديبأتلا ىلإ فرصنب ال هقلطمف «ادبؤم نوكي دقو ًاتقؤم نوكي دق كلذو « ةلغلاب وأ ةعفنم اب
 هوفقو - مهيلع هللا ناوضر- ةباحصلا نم ةعامج نأل؛ راقعلا فقو زوجيو : لاق . صيصنتلا نم

 يف لاق يأ :ش ( «باتكلا» يف لاق اذهلو « قتعلاك كيلمتلا نودب كلما ةلازإ ) :م فقولا نأ يأ :ش

 اهدعب راصو ) :م -هللا همحر - فسوي يبأ لوق يأ :ش ( هلوق نايب يف ) :م «يرودقلا رصتخم»

 . ءارقفلا يأ :ش ( مهمسي مل نإو « ءارقفلل

 وه ) :م- هللا همحر - فسوي يبأ ريغ دنع كلذو < اًطرش ديبأتلا نوك يأ :ش ( اذهو ) :م

 دق كلذو « ةلغلاب وأ ةعفنم اب ةقدص هذه نأل ؛ طرش ديبأتلا ركذ - هللا همحر - دمحم دنعو « حيحصلا

 ‹ ديبأتلا ىلع :ش ( صيصنتلا نم دب الف ديبأتلا ىلإ فرصنب ال هقلطمف «ادبؤم نوكي دقو اًقؤم نوكي

 ولو عامجإلاب اًققو ريصت ةدبؤم ةفوقوم ةقدص هذه يضرأ : لاق ول : «رارسألا»و« ةريخذلا »يفو

 لمتحت اهنأل ؛ ةدبؤم تبثت ةقدصلا نأ فقولا زيجي نم ةماع لوق يف اًمقو ريصت ةدبؤم لقي مل

 . قاتعإلاك خسفلا

 يف يعفاشلاو « ةياور يف دمحأو «كلام لاق هبو « نيكاسملا ىلإ فرصت ةهحلا تعطقنا اذإو

 ‹ ةياور يف دمحأ لاق هبو « نيجاتحملا فقاولا براقأ ىلإ فرصي : لوق يف يعفاشلا لاقو « لوق

 . لالا تیب يف عضوي :دمحأ نع ةياور يفو

 لاقو < ظفل اذه :ش ( راقعلا فقو زوجيو ) :م- هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 دقو راقعلا يأ :ش ( هوفقو - مهنع هللا يضر - ةباحصلا نم ةعامج نأل ) :م- هللا همحر - فنصملا

 . غمث ىمست اًضرأ فقو - هنع هللا يضر - رمع نأ رم

 هرادب ركب وبأ قدصت : يديمحلا ريبزلا نب هللا دبع ركب وبأ لاق يقهيبلل «تايفالخلا» يفو

 يهف هدلو ىلع ةورملا دنع هعبرب - هنع هللا يضر - رمع قدصتو ‹ مويلا ىلإ يهف هدلو ىلع ةكمب

 كلذف هدلو ىلع ةنيدملاب هلاومأبو رص هرادو هضرأب - هنع هللا يضر - يلع قدصتو «مويلا ىلإ

 هرادبو ةنيدملاب هرادبو ةورملا دنع هعبرب - هنع هللا يضر - صاقو يبأ نب دعس قدصتو « مويلا ىلإ

 «مويلا ىلإ يهف ةمودب قدصت -هنع هللا يضر - نامثعو « مويلا ىلإ كلذف « هدلو ىلع رصم يف

 ىلإ كلذف « هدلو ىلع ةنيدملاو ةكمب هرادو فئاطلاب دهولاب - هللا همحر - صاعلا نب ورمعو

 . ريثك يف رضحي الإو «مويلا
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 - ةفينح يبأ لوقل لاسرإلا ىلع اذهو -هللا همحر- لاق . لوحيو «لقني ام فقو زوجيالو

 رئاس اذكو « زاج « هديبع مهو اهتركأو اهرقبب ةعيض فقو اذإ : فسوي وبأ لاقو « -هللا همحر

 تبثي ال ام « ًاعبت مكحلا نم تبثي دقو ‹ دوصقملا وه ام ليصحت يف ضرألل عبت هنأل ؛ ةثارحلا تالآ

 امل هنأل ؛ هيف هعم -هللا همحر- فسوي وبأو « فقولا يف ءانبلاو « عيبلا يف برشلاك «ًادوصقم

 هدنع فقولاب لوقنملا ضعب دارفإ زاج

 يآ :ش ( لاق ) :م- هللا همحر - يرودقلا ظفل اذه :ش ( لوحيو لقني ام فقو زوجي الو ) :م

 : باتكلا يف هلوق يفف ‹ قالطإلا ىلع يأ :ش ( لاسرإلا ىلع اذهو ) :م - هللا همحر - فنصللا

 « -هللا همحر - ةفينح يبأ لوقل ) :م فالخ رکذ ريغ نم اًقلطم لوحیو لقنیام فقو زوجي الو

 فاكلا حتفب اهتركأو [. . . .]:ش ( اهتركأو اهرقبب ةعيض فقو اذإ :- هللا همحر - فسوي وبأ لاقو

 . حالفلا وهو راكألا[. . .]

 زوجي اذكو يأ :ش ( ةثارحلا تالآ رئاس اذكو « زاج ) :م فقاولا ديبع يأ :ش ( هديبع مهو ) :م

 . رقبلا عم ةثارحلا تالآ فقو

 :ش ( دوصقملا وه ام ليصحت يف ضرألل عبت ) :م ءايشألا هذه نم روكذملا نأل يأ :ش ( هنال ) :م

 نم يأ :ش ( ادوصقم تبثي ال ام ) :م ةيعبتلا قيرطب يأ :ش ( اعبت مكحلا نم تبث دقو ) :م ةلغلا وهو

 ( فقولا يف ءانبلاو ) :م ضرألا عيب يف برشلا زاوحل يأ :ش ( عيبلا يف برشلاك ) :م دصقلا ثيح

 . ضرألل اعبت فقولا ءانب زاوحلو يأ :ش

 -هللا همحر - دمحم عم يأ :ش ( هعم - هللا همحر- فسوي وبأو ) :م ادوصقم هفقو زوجي الو

 . لوقنملا فقو زاوج يف يأ :ش ( هيف ) :م

 اميف- هللا همحر - دمحم دنع يأ :ش ( هدنع فقولاب لوقنملا ضعب رارقإ زاج امل هنأل ) :م

 امو« ليجارملاو رودقلاو نآرقلا ةءارقل فحصملاو ةزانحلاو سأفلاو راشنملاك هفقو سانلا فراعتي

 كلامو يعفاشلا لاقو ةعتمألا نم اهريغو بايثلا فقوك هفقو زوجي ال هفقو سانلا فراعتي مل

 عاركلا يف كلام نعو « هنيع ءاقب عم هب عفتنيام لك فقو زوجي : -هللا مهمحر - دمحأو

 . ناتیاور حالسلاو

 زئاج : ليقف «بورشملاو لوكأملاو ةضفلاو بهذلاك فالتإلاب الإ هب عفتني ال ام فقو امأو

 فقو نأ : -هللا امهمحر - يعازوألاو كلام نع يكح ام الإ ملعلا لهأو ءاهقفلا ةماع لوق يف

 . زوجي ماعطلا

 ةضفلاو بهذلاب دارملاو « حيحصب سيلو- هللا همحر - كلام باحصأ همكحي ملو

 - هللا امهمحر - يعفاشلاو دمحأ دنع هفقو حصيف يلحلا امأ « يلحب سيل امو ريناندلاو مهاردلا
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 ‹ حالسلاو « عاركلا سبح زوجي : -هللا همحر- دمحم لاقو . ىلوأ ًأعبت هيف فقولا زوجي نألف

 ‹ ناسحتسا اذهو «اولاق ام ىلع هيف هعم -هللا همحر- فسوي وبو « هللا لیبس يف هفقو : هانعم

 هيلع هلوق اهنم هيف ةروهشملا راثآلا ناسحتسالا هجو « لبق نم انيب امل « زوحي ال نأ سايقلاو

 ‹ ىلاعت هللا ليبس يف هل اًسارفأو اعردأ سبح دقف -هنع هللا يضر -دلاخ امأو :مالسلا

 . هفقو حصي ال : [لوق يف]دمحأ نعو

 ( ىلوأ ) :م ةيعبتلا ثيح نم يأ :ش ( اًعبت ) :م لوقنملا يف يأ :ش ( هيف فقولا زوجي نألف ) :م

 ناويد» يف لاق « ليخلا يآ :ش ( عاركلا سبح زوجب - هللا همحر - دمحم لاقو ) :م زاوحجل اب :ش

 . ليخلا : عاركلا :«بدألا

 نم عاركلاو ‹ ىلاعت هللا ءاش نإ بيرق نع يتأي ام ىلع- هللا همحر - فنصملا هرسف اذكو

 ««حاحصلا» يف اذك . عراكأو عرك عمحجلاو ثنؤيو ركذي قاسلا نم قدتساام « منغلاو رقبلاو ريعبلا

 . لوألا دارملا [و]

 لوق ىنعم :ش ( هانعم ):م فنصملا لاقو « اًضيأ حالسلا سبحو يأ :ش ( حالسلاو ) :م

 فسوي وبأو « لجو زع هللا ليبس يف هفقو ) :م حالسلاو عاركلا سبح زوجي- هللا همحر - دمحم

 :ش ( اولاق ام ىلع ) :م حالسلاو عاركلا سبح زاوجلا يف يأ :ش ( هيف ) :م دمحم عم يأ :ش ( هعم

 . خياشملا يأ

 ناسحتسالا قيرطب يأ :ش ( ناسحتسا ) :م حالسلاو عاركلا سبح زاوج يأ :ش ( اذهو ) :م

 هيف ققحتي ال لوقنملا نأل ؛ ديبأتلا طرش سبح نم يأ :ش ( لبق نم انيب امل « زوجي ال نأ سايقلاو) :م

 حالسلاو عاركلا سبح زاوج يف يأ :ش ( هيف ةروهشملا راثآلا ناسحتسالا هجو ) :م هئاقب مدعل ديبأتلا

 . يبنلا لوق يأ :ش ( مالسلا هيلع هلوق ) :م راثآلا نم يأ :ش ( اهنم ) :م

 اذه :ش ( یلاعت هللا لیبس يف هل اًسارفآو اعردآ سبح دقف - هنع هللا يضر - دلاخ امآو ) :م

 : لاق -هنع هللا يضر - ةريره يبأ نع جرعألا نع دانزلا يبأ نع ملسمو يراخبلا هاور ثيدحلا

 نب دلاخو « ليمج نبا عنمف ةقدصلا ىلع - هنع هللا يضر - باطخلا نب رمع ايب يبنلا ثعب

 امأو « هللا هانغأف اريقف ناك هنأ الإ ليمج نبا مقني ام » : ةي هللا لوسر لاقف «سابعلاو « ديلولا

 . ثيدحلا «.. هللا ليبس يف هدتعأو هعاردأ سبتحا دقف « ادلاخ نوملظت مكنإف دلاخ

 هدعأ ام وهو قوف نم ةانثملا ءاتلا فيفختو « نيعلا رسكب داتع ةلق عمج : هدتعأ :هلوق

 لاقو « هداتعأو هعاردأ سبتحا هنأ ىوريو « برحل ا ةلآو باودلاو حالسلا نم لجارلا

 ‹ هفحصو هيف أطخأ داتعأو : [لاق نم] : صفح نب يلع لاق : لبنح نب دمحأ لاق : ينطقرادلا

 . ةيورزلا يهو عرد عمج عاردألاو « هدتعأ وه اغنإو
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 لیخلا عارکلاو « هعارکأو :یوریو « یلاعت هللا لیبس يف هعورد سبح - هنع هللا يضر - ةحلطو

 نعو ‹«اهيلع لمحي حالسلا اذكو ءاهيلع نودهاجي برملا نأل ؛ لبإلا همكح يف لخديو

 ءودقلاو ‹ رملاو ‹ سأفلاك : تالوقنملا نم لماعت هيف ام فقو زوجي هنأ :- هللا همحر -دمحم

 نأل زوجي ال : فسوي يبأ دنعو «فحاصملاو ‹ لجارملاو «رودقلاو « اهبايثو « ةزانجلاو « راشنملاو

 ‹ هيلع رصتقيف حالسلاو عركلا يف درو صنلاو «صنلاب كرتي اغإ سايقلا

 : يكاكلا لاقو « دبعلل ةلق عمج ةدحوملا ءابلاب هدبعأو ةياور يف ءاجو : ريثألا نبا لاقو

 سبح هذال ىلع بوتكم - هنع هللا يضر - رمع ةفالخ يف سرف ةئامثالث عمج ادلاخ نأ يورو

 . هللا لیبس يف

 هل سیل دج بیرغ اذه :ش ( یلاعت هللا لیبس يف هعورد سبح - هنع هللا يضر - ةحلطو ) :م

 نع لقنت ملاهنأ :امهدحأ : نيهجو نم ةحيحص ريغ ةياورلاو :ش ( هعاركأو : ىوريو ) :م لصأ

 « لاعف نزو هيلع اعارك نأل ؛ ظفللا ةهج نم رخآلاو ٠ تاقثلا ةاورلا نم- هللا همحر - دمحأ

 لاقو . :ش (اهيلع نودهاجي برملا نأل ؛ لبإلا همكح يف لخديو « ليحلا : عاركلاو ) :م

 . يعامس ثنؤم عاركلا نأل اهمكح يف :لوقي نأ سايقلا ناك : يرابنألا

 . ظفللا رهاظ ىلإ رظنلاب ريكذتلا يعامسلا ثنؤملا يف زوجي : تلق

 سبحيف اًضيأ مالسلا هيلع دمحم اهيلع ىوقي امك يأ :ش ( اهيلع لمحب حالسلا اذكو ) :م

 :ش (رملاو «سأفلاك: تالوقنملا نم لماعت هيف ام فقو زوجي هنأ :- هللا همحر - دمحم نعو ) :م كلذك

 مضو فاقلا حتفب :ش ( مودقلاو ) :م نيطلا يف اهب لمعي يتلا ةلآلا وه ءارلا ديدشتو ميلا حتفب

 . اهب تحتف يتلا يهو نيزر نبا هلاق مدق هعمجو « ريغ ال ةففخلملا لادلا

 يهو ميجلا رسكب :ش ( ةزانجلاو ) :م بشخل ا اهب رشني يتلا ةلآلا ميملا رسكب :ش ( راشنملاو ) :م

 :م ةزانجلا اهب ىطغت يتلا يهو « ةزانجلا بايث يأ :ش ( اهبايثو ) :م تيما اهيلع لمحي يتلا

 يف اذك ‹ ساحن نم ردق وهو لجرم عمج ميجلاب :ش ( لجارملاو ) :م ردق عمج :ش (رودقلاو)

 . حيحص يفرع فورعجب لج رملا ديرد نبا لاقو .« بدألا ناويد»

 نيط نم لمعت دق ردقلاو < ساحن نم الإ نوكي ال لجرملا نأ لج رملاو ردقلا نيب قرفلا : تلق

 . ماريبملا ىمسيو

 ال :- هللا همحر - فسوي يبأ دنعو ) :م روهشم وهو فحصم عمج :ش ( فحاصملاو ) :م

 صنلا ىلع يأ :ش ( هيلع رصتقيف حالسلاو عاركلا يف درو صنلاو «صنلاب كرتي اغإ سايقلا نأل ؛زوجي
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 لماعتلا دجو دقو ‹ عانصتسالا يف امك لماعتلاب كرتي دق سايقلا : لوقي - هللا همحر - دمحمو

 لك نأل حيحص اذهو « فحصلملاب اهل اًقاحخلإ هبتك فقو هنأ ىيحي نب رضن نعو . ءايشألا هذه يف

 - هللا همحر - دمحم لوق ىلع راصمألا ءاهقف رثكأو « ةءارقو اًملعتو اًميلعت نيدلل كسمت دحاو

 عم هب عافتنالا نكمي ام لك - هللا همحر - يعفاشلا لاقو « هفقو اندنع زوجي ال هيف لماعت ال امو

 ‹ هلصأ ءاقب

 يف لماعتلا دجو دقو < عانصتسألا يف امك لماعتلاب كرتي دق سايقلا : لوقي -هللا همحر - دمحمو ) :م

 . هرخآ ىلإ رملاو سأفلاك « ةروكذمل ا ءايشألا هذه فقو يف يأ :ش ( ءايشألا هذه

 بتكلا فقو قاحلإ لجأل يأ :ش ( فحصلملاب اهل اقاحلإ هبتك فقو هنأ ىيحي نب رضن نعو ) :م

 يبأ ىلع هبتك فقو هنأ ىيحي نب رضن نعو : «ةفحتلا» بحاص لاقو « فحاصملا فقو زوجي

 : لاق بتكلا فقو لجر نع رصن وبأ لئس :« لزاونلا» يف لاقو . - ىلاعت هللا همحر - ةفينح

 لاقو . هبتک فقو دقو هزیجی ییحی نب رصن ناکو « هزیجی ال- هللا همحر - ةملس نب دمحم ناک

 . لزاونلا باتك ظفل انه ىلإ « ذخأي هبو كلذ ربخي رفعج وبأ ناكو : هيقفلا

 اذيملت ناکو « نيتئامو نیتسو نامث ةنس تام خلب يف انئاملع رابك نم ییحي نب رصنو
 - ةملس نب دمحمو ةفينح يبأ ذيملت وهو « نيتئامو عبرأ ةنس نسحلا تامو « دايز نب نسحلل

 ةنس تام مالس نب دمحم رصن وبأو . نيتئامو نيعبسو نامث ةنس لاوش يف تام - هللا امهمحر

 نينثا نبا وهو ةئامثالثو نيتسو تس ةنس ىراخبب تام ىنوادنهلا رفعج وبأو ةئامثالثو سمخ

 امهو « اًعيمج رصنو ةملس نب دمحم ذيملت رصن وبأ ناك ثيللا يبأ هيقفلا ذاتسأ ناكو ةنس نيتسو

 . نيتئامو ةرشع سمخ ةنس خلبب ماصع تامو يضاقلا فسوي نب ماصع اذيملت

 نم يأ :ش ( دحاو لك نأل ) :م حيحص ىيحي نب رصن لوق يأ :ش ( حيحص اذهو ) :م

 يأ« املعم نيدلا حلاصم لجأل يأ :ش ( نيدلل ) :م لوهجملا ةغيص ىلع :ش ( كسم ) :م بتكلا
 . ميلعتلا ثيح نم يأ :ش ( اًملعتو اًميلعت) :م ثيح نم

 (-هللا همحر - دمحم لوق ىلع راصمألا ءاهقف رثكأو ) :م ةءارقلا ثيح نم يأ :ش ( ةءارقو) :م

 فقو يف خياشملا فلتخا « «ناخ يضاق ىواتف» يفو « ةروكذملا ءايشألا فقو زاوج يف :ش

 . ىوتفلا هيلعو « ثيللا وبأ هيقفلا هزوجو « بتكلا

 بايثلاك تالوقنملا نم فقولا هيف سانلا لماعتي ال يذلاو يأ :ش ( هيف لماعت ال امو ) :م

 (هلصأ ءاقب عم هب عافتنالا نكمي ام لك - هللا همحر - يعفاشلا لاقو ءاندنع هفقو زوجي ال ) :م ناويحلاو

 وهو هلجأل ريناندلاو مهاردلا هتفلخ يذلا عافتنالا نإف « ريناندلاو مهاردلا نع هب زرتحا :ش

 . كلم يف هلصأ ءاقب عم اًمهس نكي ال ةينمثلا
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 فقولا نأ انلو . حالسلاو عاركلاو راقعلا هبشأف هب عافتنالا نكمي هنأل هفقو زوحجیو هصعیب زوحیو

 ثيح نم ضراعم الو راقعلا فالخب ريناندلاو مهاردلاك راصف « هانيب ام ىلع هنم دبأتي ال هيف

 ءنيدلا مانس داهجلاو دبأتي راقعلا نأل اذهو ‹ سايقلا لصأ ىلع يقبف لماعتلا ثيح نم الو عمسلا

 . امهانعم يف امهريغ نوكي الف یوقآ امهیف ةبرقلا ىنعم ناکف

 هدنع هفقو | ذکف ‹ هعيب زوجي ال هنإف ةيراجلاو ةقانلا لمح نع هب زرتحا :ش ( هعيب زوجيو ) :م

 راقعلا هبشأف « هب عافتنالا نكي هنأل ) :م نكي املك هلوق ربخ :ش ( هفقو زوجیو ) :م هلوقو اًضيأ

 عم هب عفتني ام هبشأف يأ « حالسلاو عاركلا فقو زوجي ال لصألا نأ هجوو :ش ( حالسلاو عاركلاو

 . اهركذ يتلا لوقنلا يف يأ :ش ( هيف فقولا نأ انلو ) :م هفقو ةحص يف راقعلا لصأ ءاقب

 (هانیب ام ىلع ) :م هفقو زوجی ال دبأتی ال امو ‹ ديبأتلا نم دبال لاحلاو يأ :ش ( هنم دبأتي ال ) :م

 مهاردلاك ) :م هلصأ ءاقب عم هب عفتني ام لك يأ :ش ( راصف ) :م ديبأتلا طارتشا نم ىتح اميف :ش

 . طرتشي ملو ركذي مل نإو ديبأتلا هيف نإف :ش ( راقعلا فالخب ) :م زاوحلا مدع يف :ش ( ريناندلاو

 اًضيأ حالسلاو عاركلاو راقعلا هبشأف هلوق نع باوج :ش ( عمسلا ثيح نم ضراعم الو ) :م

 . عمسلا ثيح نم حجرأو ضراعي هنوك ريناندلاو مهاردلاك

 ضراعم حالسلاو عاركلا يف لصألا كرت لاقي امع باوج :ش ( لماعتلا ثيح نم الو ) :م

 ىلع ةديقم عازنلا ةروص نكتلف امهريغو مودقلا [. . . ] يف دوجومب سيل وهو عمسلا ثيح نم

 ءامإلاو ديبعلاك عازنلا ةروص يف دوجومب سيلو لماعتلا ثيح نم اًضراعم اهل نأ هجوو كلذ

 .اهلاثمأو طسبلاو بايثلاو

 ريغ امهب عاركلاو راقعلا ريغ قاحلإ نأ ىلع راهظتسا :نش ( اذهو سايقلا لصأ ىلع يقبف ) :م

 ةيافكلا ضورف نم هنأل نيدلا مظعم يأ :ش ( نيدلا مانس داهجلاو دبأتي راقعلا نأل ) :م لاقف زئاج

 . فورعم ريعبلا مانسو

 الف ‹ هانعم يف :ش ( نوكي الف ) :م عوطت تالوقملا رئاسب ةبرقلاو « ةيافك ضرف وه يذلا ءداهحلا

 لماعتلا ركني ملو امهلوقي :ش ( امهانعم يف ) :م حالسلاو عاركلا ريغ يأ :ش ( امهريغ ) :م نوكي

 . دبعلا يف كرتي نأ زاجف سايقلا نم ىوقأ لماعتلا نوك ةرهش ىلع ادامتعا

 عفدتو حصت ةيصولا ىضرم ىلع اًرانيد نيسمخو ةئام فقو : «طيحملا» بحاص لاق

 فقو كلذكو :«طيحملا» يفو « حبرلا فرصيو اهلمعتسي اهملعتي ةبراضمب ناسنإ ىلإ بهذلا
 ۰ نوزوملاو ليكملاو ¢ مهاردلا
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 - هللا همحر - فسوي ېبآ دنع اعاشم نوکی نآ الإ هکیلمت الو هعیب زجی مل فقولا حص اذإو : لاق

 اهنألف ةمسقلا زاوج امآو .انيب املف كيلمتلا عانتما امأ ‹ هتمساقم حصيف ةمسقلا كيرشلا بلطيف

 فقولا يف نأ الإ ةلذابملا ىنعمب نوكي نوزوملاو ليكملا ريغ يف بلاغلا نأ رمألا ةياغ دارفإو زيمت

 راقع نم هبيصن فقو نإ مث « اكيلعتو اًعيب نكي ملف ‹ فقولل ارظن زارفإلا ىنعم بلاغلا انلعج
 فصن فقو نإو هيصو ىلإ توملا دعبو فقاولا ىلإ ةيالولا نأل هكيرش مساقي يذلا وهف كرتشم

 عيبي وأ يضاقلا همساقي يذلاف « هل صلاخ راقع

 زوجي الو « ينغلا ىلإ ناشاملا يف ةفوقوملا ةيدوألا فرص زوجي ال :- هللا همحر - نيدلا جات لاق

 ءاينغألا لخدتو ‹ زوجي ءاينغألاو ءارقفلا ىلع: لاق ولو « ءارقفلا ركذاذإ الإ هيف ةيدوألا فقو
 ت

 . اعبت

 دنع اعاشم نوكي نأ الإ هكيلمت الو هعيب زجي مل فقولا حص اذإو ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 - يرودقلا ظفل انه ىلإ :ش ( هتمساقم حصيف « ةمسقلا كيرشلا بلطيف - هللا همحر - فسوي يبأ

 .- هللا همحر

 لئاوأ يف ركذ ام ىلإ هب راشأ :ش ( انيب املف كيلمتلا عانتما امأ ) :م- هللا همحر - فنصملا لاقو

 الو ثروت الو عابت ال اهلصأب اقدصت » : - هنع هللا يضر - رمعل مالسلا هيلع هلوق نم باتكلا

 ‹« كيلمتلا نودب كلملا لاوز فقولا بجوم نإ امهل هلوق ىلإ ةراشإ نوكي نأ زوجيو « بهوت
 ال ةهجل هرخآ لعجي ىتح - هللا امهمحر - دمحمو ةفينح يبأ دنع فقولا متي الو : هلوقاذهو

 . ادبأ عطقي

 هلوقو «هرخآ ىلإ ةسام ةجاحلا نألو « هلوقب ىنعملا نم ركذ ام ىلإ ةراشإ نوكي نأ زوجيو

 ةمسق يف ةلدابملا ىنعم نأل لضم وأ عطقنم وهو هعيب زجي مل هلوق نم ءانثتسا اًعاشم نوكي نأ الإ
 . ةعاسلا عيب هنأك لعجف حجار راقعلا

 ‹ قوقحلل زيمت يأ :ش ( زارفإو زيمت ) :م ةمسقلا نألف يأ :ش ( اهنألف ةمسقلا زاوج امأو ) :م

 نوزوملاو ليكملا ريغ يف بلاغلا نأ رمألا ةياغ ) :م دارفأإلا ال كيلمتلا عونمملاو هنم بيصن لك دارفإو
 يددعلاو نوزوملاو ليكملا توافتلل تاناويحلاو ضورعلاو راقعلا يف يهو :ش ( ةلذابملا ىنعمب نوكي

 . اهنم بلاغلا وه دارفإإلا نإف ٠ توافتي ال يذلا

 ملف ) :م ءارقفلا قح يف :ش ( فقولل ارظن زارفإلا ىنعم بلاغلا انلعج فقولا يف نأ الإ ) :م

 نإ مث ) م : لاقف يرودقلا ةلأسم ىلع فنصملا عرق :ش ( اكيلمنو اعيب ) :م هيف ةمسقلا :ش (نكي

 فقاولا ىلإ ةيالولا نأل ) :م يضاقلا ال :ش ( هكيرش مساقي يذلا وهف كرتشم راقع نم هبيصن فقو

 فقاولا يأ :ش ( عيبي وأ يضاقلا همساقي يذلاف هل صلاخ راقع فصن فقو نإو هيصو ىلإ توملا دعبو
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 نوكي نأ زوجي ال دحاولا نأل هنم كلذ يرتشي مث يرتشملا همساقي مث لجر نم يقابلا هبيصن

 عيب عانتمال زوجي ال فقاولا ىطعأ نإ مهارد لضف ةمسقلا يف ناك ولو  اًمساقمو اًمساقم

 عافترا نم ئدتبي نأ بجاولاو لاق . ءارش مهاردلا ردقب نوكيو زاج فقاولا ىطعأ نإو « فقولا

 ىقبت الو دبؤم ةلغلا فرص فقاولا دصق نأل « طرتشي مل وأ فقاولا كلذ طرش هترامعب فقولا

 نامضلاب جارخلا نألو « ءاضتقا ةرامعلا طرش تبثيف ةرامعلاب الإ ةمئاد

 نوكي نأ زوجي ال دحاولا نأل هنم كلذ يرتشي مث يرتشملا فقاولا همساقي مث لجر نم ) :م

 ىتأتي الف « نينثا نيب يرجت ةمسقلا نأل « نيسلا حتفب :ش ( اًمساقمو ) :م نيسلا رسكب :ش ( اًمساقم
 . دحاو یف

 نأب لعجف رخآلا نم دوجأ نيبيصنلا دحأ نوكي نأب :ش ( مهارد لضف ةمسقلا يف ناك ولو ) :م

 زوجي ال ) :م مهارد لضف يأ :ش ( كلذ فقاولاو ) :م يرتشملا يأ :ش ( ىطعأ نإ ) :م مهارد ةدوجلا

 زوجي الف « فقولا ضعب اًعئاب ريصي فقاولا ناك اذإ مهاردلل ذخألا نأل :ش ( فقولا عيب عانتمال

 . فقولا عيب

 رتشم فقاولا نأل :ش ( زاج ) :م كيرشلا فقاولا ىطعأ نإو يأ :ش ( فقاولا ىطعأ نإو ) :م

 نوکی يأ :ش ( ءارش مهاردلا ردقب نوکیو ) :م هفقول هکیرش بیصن ضعب یرتشا هنأکف « عئاب ال

 ةلباقمب اًيرتشم فقاولا ريصيو : (ةياهنلا» ىفو «٠ ىفاكلا»و .(ةيريهظلا ىواتفلا» يف اذك

 . زوجيف هارتشا يذلا ءيشلا كلذك يأ اًَمَقو مهاردلا

 كلذ فقاولا طرش هترامعب فقولا عافترا نم ئدتبي نأ بجاولاو ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ادبؤم ةلغلا فرص فقاولا دصق نأل ) :م فنصملا لاق مث يرودقلا مالك انه ىلإ :ش ( طرتشي مل وأ

 . قدصتلا ةرورض ىضتقا ةرامعلاو فقاولا :ش ( طرش تبثيف ةرامعلاب الإ ةمئاد ىقبت الو

 باتك لوأ يف هنايب رم دقو تنمض نأ ببس ةلغلا هانعم :ش ( نامضلاب جارخلا نألو ) :م

 . مهيلع اًضيأ ةرامعلا تناك مهيلع فوقوملل فقولا ةلص ناك ال ينعي طيقللا

 ملكلا عماوج نم وهو ثيدحلا ظفل نامضلاب جارخلا هلوق :- هللا همحر - لمكألا لاقو )

 نآلا هانركذ ام هانعمو « هتعفنم ةلباقم ةرم لك ىف لمعتساو لثلا ىرجم ىرج ةضراعم ءارجإل

 «ثيدحلا بيرغ» باتك ىف -هنع هللا ىضر - ةديبع ىبأ ثيدح لوقنف « ثيدحلا ًالصأ نيبي ملو

 . هللا همحر - [. . . .] نع بئذ يبأ نبا نع يرازفلا ناورم نع
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 « ءارقفلا ىلع فقولا ناك نإ مث « اهب هل ىصوملا ىلع اهنإف « هتمدخب ىصوملا دبعلا ةقفنك راصو
 هرخأو هنيعب لجر ىلع فقولا ناك ولو «اهيف بجيف ةلغلا هذه مهلاومأ برقأو مهل رفظي الو

 ‹ هتبلاطم نكي نيعم هنأل ةلغلا نم ذخؤي الو « هتايح لاح يف ءاش هلام يأ هلام يف وهف ءارقفلل

 ىلع ىنبي برخ نإو ‹ هفقو يذلا ةفصلا ىلع فوقوملا ىقبت ام ردقب هيلع ةرامعلا قحتست اغنإو
 كلذ ىلع ةدايزلا اماف . هيلع فوقوملا ىلإ ةفورصم اهتلغ تراص اهتفصب اهنأل فصولا كلذ

 . هاضرب الإ رخآ ءيش ىلإ اهفرص زوجي الف هل ةقحتسم ةلغلاو « هيلع ةقحتسمب تسيلف

 نأ ىضق هنأ ةي يبنلا نع - اهنع هللا يضر - ةشئاع نعو - هنع هللا يضر - ةورع نعو

 دري هنأ ىضقف [. . .]كولمملا يرتشي لجرلا -ملعأ هللاو- هانعم ديبع وبأ لاق نامضلاب جارخلا

 هل تباط اغنإو ‹ جارخلا وهو ةبيط ةلغلا هل نوكيو هذخأيف نمثلاب عجريو «بيعلاب عئابلا ىلع دبعلا

 .ديبع يبأ ظفل انه ىلإ هدي يف هنأل يرتشملا لام نم تاف ولو « دبعلل اًتماض ناك هنأل ةلغلا

 ىلع ) :م هتقفن نإف يأ :ش ( اهنإف هتمدخب ىصوملا دبعلا ةقفنك ) :م مكح يأ :ش ( راصو ) :م

 ىلع فقولا ناك نإ مث ) :م نامضلاب جارخلاو منغلا ءازإب مرغلا نأل « ةمدخلاب يأ :ش ( اهب هل ىصوملا

 .نوصحي ال مهنأل مهب رفظي ال اغإو « زوفلا رفظلاو ءارقفلاب يأ :ش ( مهب رفظي الو  ءارقفلا

 فقولا ناك ولو ) :م ةلغلا يف ةرامعلا بجتف يأ :ش ( اهيف بجيف ةلغلا هذه مهلاومأ برقأو ) :م

 لاح يف ءاش) :م هلام يأ :ش (هلام يف ) :م ةرامعلا يأ :ش ( يهف ءارقفلل هرخآو هنيعب لجر ىلع

 . ءاش لام يأ لام يف لاق هنأل اهبحاص اهنم ذخأي ال يأ :ش ( ةلغلا نم ذخأي الو هتايح

 . لمكألا هلاق ام همالك ىضتقمف كلذب دفي مل ولف « هلام نم اًضيأ ةلغلا هذهو

 هيلع ةرامعلا قحتست اغنإو « هتبلاطم نكمي نيعم ) :م ىنعم هيلع فوقوملا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م

 (فصولا كلذ ىلع ىنبي ) :م فقولا يأ :ش ( برخ نإو « هفقو يتلا ةفصلا ىلع فوقوملا ىقبي ام ردقب

 . هيلع هفقو فقاولا ناک يذلا يأ :ش

 امأف  اهيلع فوقوملا ىلإ ةفورصم اهتلغ تراص اهتفصب ) :م ةرامعلا نأل يأ :ش ( اهنأل ) :م

 . فصولا كلذب فقاولا فقو يذلا فصولا ىلع يأ :ش ( كلذ ىلع ةدايزلا

 ( هل ةقحتسم ةلغلاو هيلع ) :م فوقوملا ىلع يأ :ش ( ةقحتسمب ) :م ةدايزلا يأ :ش ( تسيلف ) :م

 نم :ش ( رخآ ءيش ىلإ ) :م هقحتسي ام فرص يأ :ش ( اهفرص زوجي الف ) :م هيلع فوقوملل يأ :ش

 . هيلع فوقوملا ءاضرب يأ :ش ( هاضرب الإ ) :م ةرامعلا ةدايز
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 نأل حصأ لوألاو ‹ كلذ زوجي نيرخآلا دنعو ضعبلا دنع كلذكف ءارقفلا ىلع فقولا ناك ولو

 ىنكس ىلع اراد فقو نإو « ةدايزلا يف ةرورض الو فقولا ءاقبإ ةرورض ةرامعلا ىلإ فرصلا

 ىصوملا دبعلا ةقفنك راصف رم ام ىلع نامضلاب جارخلا نأل « ىنكسلا هل نم ىلع ةرامعلاف هدلو

 ىلإ اهدر اهرمع اذإو « اهترجأب اهرمعو مكاحلا اهرجأ اريقف ناك وأ كلذ نم عنتما نإف . هتمدخب

 اهرمعي مل ول هنأل ىنكسلا بحاص قحو فقاولا قح نيقحلا ةياعر كلذ يف نأل ىنكسلا هل نم

 هبشأف هلام فالتإ نم هيف امل ةرامعلا ىلع عنتمملا ربجي الو ‹ ىلوأ لوألاو ًالصأ ىنكسلا توفت

 الو « ددرتلا زيح يف هنأل هقح نالطبب هنم اضر هعانتما نوكي الف « ةعرازملا يف رذبلا بحاص عانتما

 . كلام ريغ هنأل ىنكسلا هل نم ةراجإ حصي

 يتلا ةفصلا ىلع ءانبلا ىلع ةدايزلا زوجت ال يأ :ش ( كلذكف ءارقفلا ىلع فقولا ناك ولو ) :م

 . خياشملا ضعب يأ :ش ( ضعبلا دنع ) :م اهيلع فقاولا هفقو

 زاوج مدع يأ :ش ( لوألاو ) :مةدايزلا نم لمعي ام يأ :ش ( كلذ زوجي نيرخآلا دنعو ) :م

 الو فقولا ءاقبإ ةرورض ةرامعلا ىلإ فرصلا نأل ) :م ضعبلا هلاق امن :ش ( حصأ ) :م ءانبلا يف ةدايزلا

 نامضلاب جارخلا نأل « ىنكسلا هل نم ىلع ةرامعلاف هدلو ىنكس ىلع أراد فقو نإو « ةدايزلا يف ةرورض
 مرغلا نأل هيلع بجت هتقفن :ش ( هتمدخب ىصوملا دبعلا ةقفنك راصو ) :م بيرق نع :ش ( رم ام ىلع

 . منغلاب

 اذإو «اهترجاب اهرمعو مكاحلا اهرجأ اريقف ناك وأ كلذ نم ) :م هدلو يأ :ش ( عنتما نإف ) :م

 مل ول هنأل ىنكسلا بحاص قحو فقاولا قح نيقحلا ةياعر كلذ يف نأل ىنكسلا هل نم ىلإ اهدر اهرمع

 ةرجألاب فقولا يضاقلا ةرامع يآ :ش ( لوألاو ًالصأ ىنكسلا توفت ) :م يضاقلا يأ :ش ( اهرمعي

 . ىنكسلا قح لاصيتسا ىلإ يضفي هنأل « ةلاطبلا نم :ش ( ىلوآ ) :م

 فالتإ نم هيف امل ةرامعلا ىلع ) :م مهيلع فوقوملا نم ةرامعلا نع يأ :ش ( عنتمملا ربجي الو ) :م

 لاح :ش ( عانتما هبشأف ) :م هلام فالتإ وهو ررضلا نم عانتمالا هلف ةرامعلا ىلع ةقفنلاب :ش ( هلام

 « رذبلا هيلعامهدحأو ةعارزملا دقع نانثا دقع نأب :ش ( ةعرازملا يف رذبلا بحاص ) :م عنتمملا اذه

 . هلام فالتإ وهو « ررضلا مزلي الثل هيلع ربجي ال لمعلا نم رذبلا هيلع نم عنتما مث

 يأ :ش ( ددرتلا زيح يف هنأل « هقح نالطبب هنم اًضر ) :مةرامعلا نم :ش ( هعانتما نوكي الو ) :م

 نأ لمتحيو « ةقفنلا مدعب ةردقلا مدعل هعانتما نوكي نأ لمتحي هنأل كلذو « ددرتلا ةيحان يف

 تددرت املف «هنع لوزنلاب هقح لاطبإل نوکی نأ لمتحیو « هتنؤمو يضاقلا حالصإ هئاجرل نوكي
 . كشلاب ىضرلا تبثي مل ةلالدلا

 عفانملا كلمت ةراجإإلا نأل نيعلل :ش ( كلام ريغ هنأل ىنكسلا هل نم ةراجإ حصي الو ) :م
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 ىنغتسا نإو « هيلإ جاتحا نإ فقولا ةرامع يف مكاحلا هفرص هتلآو فقولا ءانب نم مدهنا امو : لاق

 لصحيف ديبأتلا ىلع ىقبيل ةرامعلا نم دبال هنأل هيف هفرصيف هترامع ىلإ جاتحي ىتح هكسمأ هنع

 هيلع رذعتي ال ىتح اهكسمأ الإو اهيف اهفرص لاحلا يف هيلإ ةجاحلا تسم نإف « فقاولا دوصقم

 ةمرملا ىلإ هنمث فرصو نيعضوم ىلإ هنيع ةداعإ رذعت نإو  دوصقملا لطبيف ةجاحلا ناوأ كلذ

 ءزج هنأل فقولا يقحتسم نيب ضقنلا ينعي همسقي نأ زوجي الو. لدبملا فرصم ىلإ لدبلل اًفرص

 فوقوملل قح الو نيعلا نم

 بجت اغإو ٠ ىنكسلل كلاب سيل ىنكسلا هل نم انهو ‹ كلاملا نم ققحتي اغإ كيلمتلاو ‹ ضوعب

 . اهكلاب سيلو رادلا رجؤي نأ هل نإف رجآتسملاب ضقونو < فقاولا باوثلا لهسيل ىنكسلا ةعفنم

 كيلمت مزلي الئل ةعفنملا ماقم دقعلا ءادتبا يف نيعلا تميقأ اذهلو « ةعفنملا كلام هنأب : بيجأو

 ءادتبا يف ةعفنملا ماقم نيعلا مقي ملاذهلو « ةقفنلا هل تميقأ ىنكسلا هل نمو « ةمودعملا ةعفتملا

 . هريغ كيلمت زاوج كلاملا كيلمت زاوج نم مزلي الو « فقولا ءادتبا يف ةعفنملا ماقم دقعلا

 هلوق «ةياهنلا »بحاص لاق :ش ( هتلآو فقولا ءانب نم مده نمو ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 بشخ يلي نأب فقولا ةلآ نم مدهنا ام ىنعمب يبنلا ىلع فطعلاب ارورجم نوكي نأ لمتحي هتلآو
 .فقولا

 ال هنأل تاقثلا نع لوقنملا وهو ةلوصوملاام ىلع فطعلاب اعوفرم نوكي نأ لمتحيو ديقو

 ىتح هكسمأ هنع ىنغتسا نإو « هيلإ جاتحا نإ فقولا ةرامع يف مكاحلا هفرص ) :م ةلآلا تمدهنا لاقي

 لصحيف ديبأتلا ىلع ) :م فقولا يأ :ش ( ىقبيل ةرامعلا نم دبال هنأل هيف هفرصيف هترامع ىلإ جاتحي

 يأ :ش ( اهفرص لاحلا يف ) :م فقولا رمعي نأ ىلإ يأ :ش ( هيلإ ةجاحلا تسم نإف ‹ فقاولا دوصقم

 سي مل نإ يأ :ش ( اهكسمأ الإو ) :م ةرامعلا يف يأ :ش ( اهيف ) :م هتلآو ءانبلا نم مدهنا ام ىلإ

 . مكاجلا ىلع يأ :ش ( هيلع رذعتي ال ىتح ) :م اهملس لاحلا يف ةرامعلا ىلإ ةجاحلا

 :ش ( دوصقملا لطبيف ) :م جايتحالا تقو يأ :ش ( ةجاحلا ناوأ ) :م فرصلا يأ :ش ( كلذ ) :م

 هعاب يأ :ش ( عيب هعضوم ىلإ ) :م مدهنا ام نيع يأ :ش ( هنيع ةداعإ رذعت نإو ) :م فقولا نم

 اذإ ةمرمو امر همري ءانبلا مر : لاقي < حالصإلا ىلإ يأ :ش ( ةمرملا ىلإ هنمث فرصو) :م يضاقلا

 نأ زوجي الو ) :م فقولا وهو :ش ( لدبملا فرصم ىلإ ) :م نمثلا وهو :ش ( لدبلل اًقرص) :م هحلصأ

 فاقلا نوكسو نونلا مضب :ش ( ضقنلا ينعي ) :م فنصملا لاقو ‹ يرودقلا ظفل اذه :ش ( همسقي

 ‹ يرودقلا مالك ةمتت نم :ش ( فقولا يقحتسم نيب ) :م ضوقنملا ءانبلل مسا وهو ‹ ضرقنملا ىنعمب

 . ةفاضإلل تطقس هيف نونلاو

 فوقوملل قحالو) :م فقولا نيع نم يأ :ش (نيعلا نم ءزج) م ضقنلا نأل يآ :ش (هنأل) :م
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 اذإو : لاق . مهقح ريغ مهيلإ فرصي الف ىلاعت هللا قح نيعلاو عفانملا يف مهقح اغنإو « هيف مهيلع

 -هنع هللا يضر - لاق « فسوي يب دنع زاج هيلإ ةيالولا لعج وأ هسفنل فقولا ةلغ فقاولا لعج

 - فسوي يبأ دنع زئاج وهف لوألا امأ « هيلإ ةيالولا لعجو هسفنل ةلغلا طرش نيلصف ركذ

 لاق هبو يزارلا لاله لوق وهو - هللا همحر - دمحم لوق سايق ىلع زوجي الو« - هللا همحر

 ضبقلا طارتشا يف فالتخالا ىلع ءانب امهنيب فالتخالا نإ ليقو - هللا همحر -يعفاشلا

 ‹ ةأدتبم ةلأسم يه ليقو «زارفإلاو

 هللا قح نيعلاو عفانملا يف ) :م نيقحتسملا قح يأ :ش ( مهقح اغإو ) :م ضقنلا يف يأ :ش ( هيف مهيلع

 . زوجي الف  ملظلا نم هيف ال :ش ( مهقح ريغ مهيلإ فرصي الف ىلاعت

 لعج وأ هسفنل فقولا ةلغ فقاولا لعج اذإو ) :م - هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ىليل يبأ نباو- هللا همحر - دمحأ لاق هبو :ش ( - هللا همحر - فسوي يبأ دنع زاج هيلإ ةيالولا

 . هللا همحر - يعفاشلا باحصأ نم حيرش نباو يرهزلاو

 :ش ( نيلصف ) :م يرودقلا يآ :ش ( ركذ ) :م- هللا همحر - فنصملا يأ :ش ( لاق ) :م

 (لوألا ) :مامآ :ش ( هيلإ ةيالولا لعجو ) :م :هلوق وه رخآلاو :ش ( هسفنل ةلغلا طرش) :م وه امهدحأ

 - يجلاولولا لاقو :ش ( - هللا همحر - فسوي يبأ دنع زئاج وهف ) :م هسفنل ةلغلا لعج وهو :ش

 «- هللا همحر - فسوي يبأ لوقب اوذخأ - هللا مهمحر - خلب خياشمو «هاواتف» يف- هللا همحر

 . فقولا يف سانلل اًبيغرت اضيأ هب يتفي ناك اًضيأ- هللا همحر - ديهشلا ردصلاو

 هبو - هللا همحر - يزارلا لاله لوق وهو - هللا همحر - دمحم لوق سايق ىلع زوجي الو ) :م

 هنوكل يزارلا ىلإ لاله فيضأو يزارلا لالهو كلام لاق هبو :ش ( - هللا همحر - يعفاشلا لاق

 . فيحصت يزارلا برغم ا» يفو « يزارلا باحصأ نم

 لاله وهو «برغملا» بحاص هلاق ام باوصلاو « يزارلا الإ ةيادهلا خسن يف عقو ام : تلق

 نم وهو- هللا همحر - يرصبلا يتمسلا دلاخ نب فسوي باحصأ نم وه يرصبلا ىيحي نبا
 لكل اهظفح بجي ةروهشم- هللا همحر - ةفينح ىبأ ةيصوو- هللا همحر - ةفينح ىبأ باحصأ

 . اًضيأ - هللا همحر - رفزو- هللا همحر - فسوي يبأ نع هقفلا ذأ الاله نإ : ليقو . هيقف

 - هللا همحر - دمحمو- هللا همحر - فسوي يبأ نيب يأ :ش ( امهنيب فالتخالا نإ ليقو ) :م

 ال -هللا همحر - فسوي يبأ دنع ينعي :ش ( زارفإلاو ضبقلا طارتشا يف فالتخالا ىلع ءانب ) :م

 ال هنأل هسفنل ةلغلا طرش ححص- هللا همحر - فسوي وبأ مرج الف « دمحم اًقالخ كلذ طرتشي

 ةلأسم يه ليقو ) :م امهطرتشي هنأل هححصي مل- هللا همحر - دمحمو زارفإلاو ضبقلا طرتشي
 . ءادتبا اهيف عقاو فالخلا ينعي :ش ( ةآدتبم
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 هسفنل لكلا طرش اذإ اميفو « ءارقفلل هتوم دعبو هتايح يف هسفنل ضعبلا طرش اذإ اميف فالخلاو

 اوماد ام هيربدمو هدالوأ تاهمأل لكلا وأ ضعبلا طرشو فقو ولو ‹ ءارقفلل هتوم دعبو هتايح يف

 فالخلا ىلع وه ليق دقو « قافتالاب زوجي ليق دقف «نيكاسملاو ءارقفلل وهف اوتام اذإف « ءايحأ

 -هللا همحر - دمحم لوق هجو هسفنل هطارتشاک هتایح يف مهل هطارتشا نأل « حيحصلا وهو اًضيأ

 ‹ هلطبي هسفنل لكلا وأ ضعبلا طارتشاف « هانمدق يذلا قيرطلاب كيلمتلا هجو ىلع عربت فقولا نأ

 يبألو « هسفنب دجسملا ةعقب ضعب طرشو « ةذفنملا ةقدصلاك راصف ققحتي ال هسفن نم كيلمتلا نأل

 ‹ هتقدص نم لكأي ناك مالسلا هيلع يبنلا نأ يور ام - هللا همحر - فسوي

 يف هركذ ءيش الإ- هللا همحر - دمحم نع ةرهاظ ةياور اذه يف سيل : يناودنهلا لاقو

 ؛ هسفن ىلع فقولا ةلزنب نهيلع فقولا نأل زاج هدالوأ تاهمأ ىلع فقو اذإ : لاق فقولا باتك

 . هل نوکی هتایح لاح هدلو مأل نوکی ام نأل

 اذإ اميف ) :م - هللا همحر - دمحمو - هللا همحر - فسوي يبأ نيب يأ :ش ( فالخلاو ) :م

 هتوم دعبو هتايح لاح يف هسفنل لكلا طرش اذإ اميفو « ءارقفلل هتوم دعبو هتايح يف هسفنل ضعبلا طرش

 :ش ( لكلا وأ ضعبلا طرشو فقو ولو ) :م يناودنهلا رفعج وبأ هيقفلا ركذ اذكه :ش ( ءاوس ءارقفلل

 « نيكاسملاو ءارقفلل وهف اوتام اذإف « ءايحأ اوماد ام هيربدمو هدالوأ تاهمأل ) :م اهلك وأ ةلعلا ضعحب يأ

 . زوجي ال- هللا همحر - دمحم دنعو

 هنكلو « قافتالاب زاوجلاب لوقلا وه «لوألا لوقلا نع اًزارتحا :ش ( حيحصلا وهو ) :م

 زاوج لعج اهيف نإف «« ناخ ىضاق ىواتف»و « «ةمتتلا»و « (ةريخذلا»و «طوسبملا »ةياورل فلاخم

 ( هانمدق يذلا قيرطلاب كيلمتلا هجو ىلع عربت فقولا نآ دمحم لوق هجو ) :م قافتالاب نيملع فقولا

 وأ ) :م ةلغلا ضعب يأ :ش ( ضعبلا طارتشاف ) :م طسوتملا ىلإ ميلستلا نم دبال هلوق ىلإ هب راش :ش

 هقف لعج هنأل :ش ( ققحتي ال هسفن نم كيلمتلا نال هلطبي هسفنل ) :م ةلغلا لك هطارتشا وأ :ش ( لكلا

 نم اردق ملسي نأ زوجي ال هنإف :ش ( ةذفنملا ةقدصلا يف امك ) :م اذه مكح يأ :ش ( راصف ) :م

 دجسملا ةعقب ضعب طرشو ) :م لطاب طرشلا اذهف « هل هضعب نوكي نأ طرشب ةقدصلا هجو ىلع هلام

 ةقفن نم ضعبلا نوكي نأ هطرشو دجسم فقو نأب ةرذعتملا ةقدصلا ىلع اًمطع رجل اب :ش ( هسفنل

 بيرغ اذه :ش ( هتقدص نم لکأي ناک ةَ يبنلا نأ يور ام - هللا همحر - فسوي يبالو ) :م

 يبآ ىلع اهب ضرتعا يتلا ثيداحألا باب يف «هفنصم)» يف ةبيش يبأ نبا ىور . لصأ هل سيل
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 فقولا نألو« هتحص ىلع لدف « طرشلاب الإ اهنم لكألا لحي الو « ةفوقوملا هتقدص اهنم دارم او

 دقف هسفنل لكلا وأ ضعبلا طرش اذإف < هانيب ام ىلع ةبارقلا هجو ىلع ىلاعت هللا ىلإ كلملا ةلازإ
 اًناخ ىنب اذإ امك زئاج اذهو ‹ هسفنل هسفن كلم لعجي نأ ال هسفنل ىلاعت هلل اكولم راص ام لعج
 هةبرقلا هدوصقم نألو « هيف نفدي وأ هنم برشي وأ هلزني نأ طرشو « ةربقم هضرأ لعج وأ ةياقس وأ

 ‹ ةقدص هسفن ىلع لجرلا ةقفن : مالسلا هيلع لاق . كلذ هسفن ىلإ فرصتلا يفو

 ةقدص لاق « يردلا ةجح ىنربخأ هيبأ نع سوواط نبا نع ةنييع نبا انثدح - هللا همحر - ةفينح

 نم ناك هلوق ىنعمب :ش ( ةفوقوملا هتقدص اهنم دارملاو ) :م فورعملاب اهلهأ اهنم لكأي : يي يبنلا

 . حصي ملف روكذملا ثيدحلا اذه ةحص ىلع ىنعم ا اذه ةحصو ةفوقوملا هتقدص

 نب دیز هاور ام - هللا همحر - فسوی يبأ لوق هجو :- هللا همحر - يزارتألا لاق دقو

 رهاوح مالسإلا خيش ثيدحلا ركذ هتقدص نم لكأي ناك ب يبنلا نأ - هنع هللا يضر - تباث

 . یهتنا . . «هطوسبم» يف هداز

 :ش ( طرشلاب الإ اهنم لكألا لحي الو ) :م ىعدملا ىلع لالدتسالا يف اًيش ينغي ال اذه : تلق

 عامجإلاب لحي ال يناثلاو « الوأ اطرش انوكي نأ الإ نيرمألا دحأ نم ولخي ال فقاولا لكأ نأل

 ىلاعت هللا ىلإ كلملا ةلازإ فقولا نالو ) :م طرشلا ةحص يأ :ش ( هتحص ىلع لدف ) :م لوألا نيعتف

 ةفينح يبأ دنع فقولا متي الو : هلوق دنع ركذام ىلإ ةراشإ :ش ( هانيب ام ىلع ةبرقلا هجو ىلع

 لاوز فقولا بجوم نإ امهل هلوقب ادبأ عطقنت ال ةهحمل هرخآ لعجي ىتح - هللا امهمحر - دمحمو

 نأ عومجلملااذه نم ملعف ربتعملا وه دوصقملا نأ فسوي يبأل هلوق ىلإو كيلمتلا نودب كلملا

 . ةبرقلا هجو ىلع ىلاعت هللا ىلإ كلملا ةلازإ فقولا

 كلم لعجي نأ ال هسفنل ىلاعت هلل اكولم راص ام لعج دقف هسفنل لكلا وأ ضعبلا طرش اذإف ) :م

 يف يأ :ش ( هلزني نأ طرشو ةربقم هضرأ لعج وأ ةياقس وأ اًتاخ ىنب اذإ امك زئاج اذهو هسفنل هسفن

 يف ريمضلا ركذيو ةربقملا يف يأ :ش ( هيف نفدي وأ ) :م ةياقسلا نم يأ :ش ( هنم برشي وأ ) :م ناخل ا

 . روكذملا رابتعاب نيعضوملا

 يأ :ش ( كلذ هسفن ىلإ فرصتلا يفو ةبرقلا ) :م فقاولا دوصقم يأ :ش ( هدوصقم نالو ) :م
 :ش ( ةقدص هسفن ىلع لجرلا ةقفن ) :م ايب يبنلا لاق يأ :ش ( مالسلا هيلع لاق ) :م برقتلا لوصح

 بسک ام » : لاق هيَ يبنلا نع بركي دعم نب مادقملا ثيدح نم ةجام نبا هاور ثيدحلا اذه

 « « ةقدص هل وهف همداخو هدلوو هلهأو هسفن ىلع لجرلا قفنأ امو « هدي لمع نم بيطأ اًبسك لجرلا

 . (۲۱۳۸) بساکملا ىلع ثحلا باب - تاراجتلا يف ةجام نبا ()
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 - فسوي يبأ دنع زئاج وهف كلذ ءاش اذإ ىرخأ اًضرأ هب لدبتسب نأ فقاولا طرسش ولو
 يف هسفنل رايخلا طرش ولو ‹ لطاب طرشلاو زئاج فقولا - هللا همحر - دمحم دنعو -هللا همحر

 -هللا همحر - دمحم دنعو - هللا همحر - فسوي يبأ دنع طرشلاو فقولا زاج مايأ ةئالث فقولا

 - فسوي يبأ لوق ىلع هيف صن دقف ةيالولا لضف امأو ءانركذ ام ىلع ءانب اذهو لطاب فقولا

 طرش نإ ماوقأ لاقو ‹ هفقو يف لاله لاقو« بهذملا رهاظ وهو اًضيأ لاله لوق وهو - هللا همحر

 نإو ‹ هل تناك هسفنل ةيالولا فقاولا

 هسفنل همعطأف لالح نم ألام بسك لجر اأ » : لاق ةي يبنلا نع ديعس يبأ نع نابح نبا یورو
 حیحص :لاقو ٩ هکردتسم» يف مکاحل ا هاورو « ةاکز هب هل ناف یلاعت هللا تلخ نم هنود نمف اهاسک وأ

 . هاجرخي ملو دانسإللا

 ( زئاج وهف كلذ ءاش اذإ ىرخا اًضرأ ) :م هفقوب يأ :ش ( هب لدبتسي نأ فقاولا طرش ولو ) :م

 ‹ طرشلاو فقولا زوجي ال سايقلاو - هللا امهمحر - دمحأو يعفاشلا لاق هبو لطاب طرشلاو :ش

 ىواتفلا» يفو ‹ ةياور يف- هللا همحر - دمحأو لوق يف - هللا همحر - يعفاشلا لاق هبو

 . ةياور ال لطاب فقولا لالدتسا نأ «ريبكلا ريسلا» نع«ىرغصلا

 طرش ولو ‹ لطاب طرشلاو زئاج فقولا - هللا همحر - دمحمو - هللا همحر - فسوي يبآ دنع ) :م
 وه امك :ش ( -هللا همحر - فسوي يب دنع طرشلاو فقولا زاج مايأ ةثالث فقولا يف هسفنل رايخلا

 . فقولا يف عسوتلا يف هبهذم

 فقولا زوجي ال ةلوهجم تناك ول ىتح ةقدص رايخلا ةدم نوكتل مايأ ةثالث هلوقب ديق اغنإو

 ‹ ةلأسملا هذه ىيحي نب لاله ركذ دق «لزاونلا» يفو < اضيأ- هللا همحر - فسوي يبأ لوق ىلع

 يبآ نع يورو . نيبي مل وأ اًفقو رايخلا نيب ءاوس لطاب فقولاف رايخلا هنأ ىلع فقو اذإ: لاقو

 اتقو تقوت مل نإو ‹ طرشلاو فقولا زاج اًمولعم اًتقو رايخلل نيبي لاق هنأ- هللا همحر - فسوي

 . نالطاب طرشلاو فقولاف

 فالخلا يأ :ش ( اذهو ) :م لاله لاق هبو :ش ( لطاب فقولا - هللا همحر - دمحم دنعو ) :م

 - فسوي يبآ دنع زثاج هسفنل فقولا هيلع لعج هنأ ىلإ هب راشأ :ش ( انركذ ام ىلع ءانب ) :م روكذما

 رايخلا طرتشي نأ زوجي كلذكف اًيح ماد ام هسفنل ةلغلا فقاولا ىنب نأ زاج امل هنإف «- هللا همحر

 . هيف رظنلا يأرل مايأ ةثالث هسفنل

 :م زاوجل اب ةيالولا لضف يف يرودقلا صن دقف يأ :ش ( هيف صن دقف ةيالولا لضف امأو ) :م

 ‹ هفقو يف لاله لاقو ‹ بهم لا رهاظ وهو « اًضيأ لاله لوق وهو - هللا همحر - فسوي يبآ لوق ىلع)

 نإو « هل تناك هسفنل ةيالولا فقاولا طرش نإ ) :م خياشملا ضعب يأ :ش ( - هللا مهمحر - ماوقأ لاقو

f٠ 



 نأل - هللا همحر - دمحم لوق اذه نوكي نأ هبشألا : انخياشم لاق . ةيالو هل نكت مل طرتشي مل

 يلوخملا نأ انلو . هيف ةيالو هل قبي مل ملس اذإف ‹ فقولا ةحصل طرش ميقلا ىلإ ميلستلا نأ هلصأ نم
 ةيالولا ديفتسي هريغو ةيالولا هل نوكي ال نأ ليحتسيف هطرشب تقولا ةهج نم ةيالولا ديفتسي اغنإ
 ىلوأ نوكي ادجسم ذختا نمك هتيالول ىلوأ نوكيف فقولا اذه ىلإ سانلا برقأ هنألو « هنم

 نأ ولو « هيلإ سانلا برقأ هنأل هل ءالولا ناك دبع قتعأ نمكو « هيف نذؤملا بصنو هترامعب

 ًارظن هدي نم اهعزني نأ يضاقللف فقولا ىلع نومأم ريغ فقاولا ناكو هسفنل هتيالو طرش ففقاولا

 نأ يضاقلل الو ناطلسلل سيل نأ طرش اذإ اذكو ‹ راغصلل ارظن يصولا جرخب نأ هل امك .ءارقفلل

 . لطبف عرشلا مكحل فلاخم طرش هنأل هريغ اهيلويو هدي نم اهجرخي

 يذلا نأ :ش ( - هللا همحر - دمحم لوق اذه نوكي نأ هبشألا انخياشم لاق « ةبالو هل نكت مل طرتشي مل

 . الف الإو طرش اذإ فقاولل ةيالولا نوكت نأ وهو هفقو يف لاله هركذ

 . (هيف ةيالو هل قبي مل ملس اذإف فقولا ةحصل طرش ميقلا ىلإ ميلستلا نأ هلصأ نم نأل ) :م

 انه هسفنل ةيالولا طرشو طرش يلوتملا ىلإ ميلستلا نأ- هللا همحر - دمحم بهذم : تلق نإف

 ؟ههجو امف ميلستلا يف

 هل نوكي له كلذ دعب قحال ميلستلاو « قباس ةيالولا طرش نأل ةافانملا ملسن ال : تلق

 . الفالإو ةيالولا هل تناك الوأ طرشلا دجو اذإ : لاق ؟ ال مأ ةيالولا

 ء ةيالولا هل نوكي ال نأ ليحتسيف هطرشب فقاولا ةهج نم ةيالولا ديفتسي اغنإ يلوتملا نأ انلو ) :م

 هنع ربعو -هللا همحر - فسوي يبأل لالدتسا هرخآ یل انلو هلوق :ش ( هنم ةيالولا دیفتسی هریغو

 .راتخملا هنآ ىلإ ةراشإ هلوقب

 ذختا نمك هتيالول ىلوأ نوكيف فقولا اذه ىلإ سانلا برقأ ) :م فقولا نألو يأ :ش ( هنألو ) :م

 بصن امآو «ينابلل ةرامعلا : رصن وبأ لاقو :ش ( هيف نذؤملا بصنو هترامعب ىلوأ نوكي الجسم

 قحأ ينابلا : فاكسإلا ركب وبأ لاقو . كلذ مهنم ينابلل نوكي الو « ةلحملا لهأل مامإلاو نذؤملا

 اًمامإ يناثلا ديري نأ الإ ذخأن هبو : ثيللا وبأ لاقو ‹ يضاقلاك ةرامعلا امك هريغ نم امهبيصنب

 . «لزاونلا» يف اذك « كلذ اولعفي نأ مهلف حلصأ نوديري موقلاو اًنذؤمو

 ناكو هسفنل هتيالو طرش فقاولا نأ ولو « هيلإ سانلا برقأ هنأل هل ءالولا ناك دبع قتعأ نمكو ) :م

 ( هل امك ءارقفلل ارظن هدي نم ) :م ةيالولا يآ :ش ( اهعزني نأ يضاقللف فقولا ىلع نومأم ريغ فقاولا

 طرش اذإ ) :م هج رخي نأ يضاقلل يأ :ش ( اذكو « راغصلل رظن يصولا جرخي نأ ) :م يضاقلل يأ :ش

 (لطبف عرشلا مكحل فلاخم طرش هنأل هريغ اهيلويو هدي نم اهجرخي نأ يضاقلل الو ‹ ناطلسلل سيل نأ



 . ءارقفلا نم ررضلل اعفد اًمهتم ناك نم جارخإ يضاقلل قلطأ عرشلا نأل :ش

 . كلذف هجارخإ فقاولل نأو فالخ الب طرش امك هل ةيالولاف لجرل ةيالولا طرش ولو

 يهو ةلاكو همزال نإ عرشلا مكحل فلاخم هنأل هطرش لطب ميقلا جارخإ هل سيل نأ طرش ولو

 . ةمزالب تسيل

 دعب يصوو هتايح يف ليکو وهو اڙئاج ناک هتام دعبو هتايح يف هيلا ةيالولا تلعج ولو
 . هتافو

 . لطاب طرشلاب هقيلعت نأل ًالطاب فقولا ناك بيجأ وأ تئش نإ ةفوقوم يضرأ لاق ول : عرف

 ولو « ًالطاب فقولا ناكو تثش : لاق مث تئش نإ ةفوقوم ةقدص يضرأ :لاق ولاذكو

 . هل فقو ءادتبا اهنأل حص ةفوقوم ةقدص اهلعجو تئش : لاق
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 اذإف هيف ةالصلاب سانلل نذأیو هقیرطب هکلم نع هزرفی یتح هنع هکلم لزی مل ًادجسم ینب اذإو
 ىلاعت هلل صلخي ال هنألف زارفإلا امأ ٠ - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع هکلم لاز دحاو هيف یلص

 -هللا همحر-دمحمو- هللا همحر - ةفينح يبأ دنع ميلستلا نم دبال هنالف هيف ةالصلا امأو « هب الإ

 دوصقملا ققحت ماقي ضبقلا رذعت امل هنأل وأ هيف ةالصلاب دجسملا يف كلذو « هعون ميلست طرتشيو

 - دمحم نعاذكو - هللا همحر - ةفينح يبأ نع ةياور يف هيف دحاولا ةالصب ىفتكي مث « هماقم

 طرتشي هنأ - هللا همحر - دمحم نعو « هاندأ طرتشيف رذعتم سنجلا لعف نأل ٠ - هللا همحر

 . بلاغلا يف كلذل ىنبي دجسملا نأل ةعامح اب ةالصلا

 ( لصف ) :م

 اذإو) :م ةدح ىلع لصفب كلذ لصف هلبق يتلا ماكحألا ريغ لصفلا اذه ماكحأ ناك امل :ش

 هيف یلص اذإف ‹ هيف ةالصلاب سانلل نذایو « هقیرطب هکلم نع هزرفی یتح هنع هکلم لزی مل ادجسم ینب
 - فنصملا لاقو « يرودقلا ظفل هلك اذه :ش ( - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع هكلم لاز دحاو

 ميلستلا نم دب ال هنألف هيف ةالصلا امأو « هب الإ ىلاعت هلل صلخب ال هنألف زارفإلا امأ ) :م :- هللا همحر

 ىلع ءيش لك ميلست طرتشي يأ :ش ( هعون ميلست طرتشيو - هللا امهمحر - دمحمو ةفينح يبأ دنع
 . هب قیلیام

 رذعت امل هنأل وأ ) :م هيف ةالصلاب كلذو هلوق ىنعم وهو :ش ( هيف ةالصلاب دجسملا يف كلذو ) :م

 :ش ( هماقم ) :م هيف ةالصلا وهو :ش ( دوصقلا ققحت ماقي ) :م ملعب هتقيقح صقن مدعل :ش ( ضبقلا
 . ضبقلا ماقم يأ

 - هللا همحر - ةفينح يبأ نع ةياور يف ) :م دجسم لا يف يأ :ش ( هيف دحاولا ةالصب ىفتكي مث ) :م

 طرتشيف رذعتم ) :م لكلا ةالص وهو :ش ( سنجل ا لعف نال ةياور يف - هللا همحر - دمحم نعاذكو

 اميف لكلا نعدحاولا نإف « لكلا لعف رذعتل ةدحاولا ةالص وهو سنجل ا لعف ىندأ يأ :ش ( هاندأ

 م. ةعامج الب دحاولا ةالصب لصح دقو « دجسملا عضوم دجسلا :(طوسبملا» يفو « مهقح وه

 يآ :ش ( بلاغلا يف كلذل ىنبي دجسملا نأل ةعامجلاب ةالصلا طرتشي هنأ - هللا همحر - دمحم نعو )

 . هللا امهمحر - دمحمو ةفينح يبأ نع تاياورلا قافتاب ضبق دجسملا يف ةعامجلاب ةالصلا لبق

 يف هداز رهاوحخ مالسإلا خيش لاقف اًضبق نوكي لبق اتادحو ةعامج وأ دحاو هيف ىلص اذإو

 نوكي ةياور يفو اًضبق نوكي ال ةياور يف : ناتياور- هللا همحر - ةفينح يبأ نع «هطوسبم»
 نمدحاو هيف یلص نإو :«ريغصلا عماجلا» حرش يف- هللا همحر - مالسإلا رخف لاقو ءاًضبق

 . اًضيأ - هللا همحر - دمحم دنع هيف ميلستلا حص نيملسملا
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 طرشب سيل هدنع ميلستلا نأل ادجسم هتلعج هلوقب هکلم لوزی - هللا همحر - فسوي وب لاقو

 هانيب دقو قاتعإلاك راصو « دبعلا قح طوقس ىف ىلاعت هلل اًصلاخ ريصيف دبعلا كلمل طاقسإ هنأل

 هلزعو قيرطلا ىلإ دجسملا باب لعجو تيب هقوف وأ بادرس هتحت دجسم لعج نمو لاق . لبق نم
 هب اًقلعتم دبعلا قح ءاقبل ىلاعت هلل صلخي مل هنأل هنع ثروی تام نإو « هعیبی نأ هلف هکلم نع

 لاق هنأ هنع نسحلا ىورو « سدقملا تيب دجسم يف امك زاج دجسملا حلاصمل بادرسلا ناك ولو

 يف ققحتي كلذو « دبأتي ام دجسملا نأل دجسم وهف نكسم هرهظ ىلعو دجسم لفسلا لعج اذإ
 ‹ ولعلا نود لفسلا

 ذئنيح لصحف ةعامحلاب ةالصلا طرتشي هنإ :- هللا همحر - دمحم نع «ةريخذلا» ىف لاقو

 ىلإ عفد هنكل هيف لصي ملاذإ امأ « هيف ىلص اذإ اذه « اًضيأ ناتياور- هللا همحر - دمحم نع

 خيش هركذ - هللا مهمحر - خياشملا فلتخا هيف « امهلوق ىلع اًضبق كلذ نوكي لهف يلوتما
 رئاس يف امك ضبق هيلإ ميلستلاو بابلا قلغمو ربكي مداخ هل دجسملا نأل ضبق هنأب ليق «مالسإلا

 فلتخاو « تاقوألا رئاسك نوكيامك لوتماهل سيل دجسملا نأل ضبقي : ليقو « تاقوألا

 « طوسبملا» يف- هللا همحر - دمحم ركذي ملو يلوتملا ىلإ اهعفدو « ةربقم هضرأ لعج اذإ خياشملا

 . ةياقسلاو ناخلا يف امك ضبق هنإ : مهضعب لاقف

 يف هللا همحر - دمحم ركذ اغإو « لوتم اهل نوكي ال ةربقملا نأل ضبقب سيل مهضعب لاقو

 هتلعج هلوقب هکلم لوزی فسوی وبآ لاقو ) :م اًضبق ریصی هنإف نانثا وأ دحاو اهيف نفد اذإ هنأ ةربقملا

 ءدبعلا قح طوقس يف ىلاعت هلل اًصلاخ ريصيف دبعلا كلمل طاقسإ هنأل طرشب سيل هدنع ميلستلا نأل ادجسم

 ىلإ هب راشأ :ش ( لبق نم هانيب دقو ) :م ةئالثلا تلاق هبو « كلملل طاقسإ هنأل :ش ( قاتعإلاك راصو

 بجوم نإ امهل هلوقب - هللا همحر - دمحمو -هللا همحر - ةفينح يبأ دنع فقولا متي الو هلوق

 . قتعلاك دكأتي هنأو كيلمتلا نودب كلملا لاوز فقولا

 رسكب :ش ( بادرس هتحت دجسم لعج نمو ) :م «ريغصلا عماحلا» يف دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 :ش ( هقوف وأ ) :م ةبادرس ةفورعم يهو ديربتلل ضرألا تحت ذختي تيب وهو ةيرورس برعم نيسلا
 نوكي ال يأ :ش (هعيبي نأ هلف هكلم نع هلزعو قيرطلا ىلإ دجسملا باب لعجو تيب ) :م دجسم ا قوف يأ

 ام دجسملاو :ش ( هب اًقلعتم دبعلا قح ءاقبل ىلاعت هلل صلخي مل هنأل هنع ثروي تام نإو ) :م ادجسم

 . یلاعت هلل اًصلاخ نوکی

 نوكي ال ذئنيح هنأل :ش ( سدقملا تيب يف امك زاج دجسلملا حلاصمل بادرسلا ناك ولو ) :م

 همحر - نسحلا ىورو ) :مدحأل كولممب سيل سدقملا تيب بادرس نأ امك دحأل اكولمم بادرسلا

 ىلعو ادجسم لفسلا لعج اذإ : لاق هنأ ) :م - هنع هللا يضر - ةفينح يبأ نع يأ :ش ( هنع - هللا

 ( ولعلا نود لفسلا يف ققحتي ) :م ديبأتلا يأ :ش ( كلذو « دبأتي امم دجسملا نأل دجسم وهف نكسم هرهظ
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 وأ نكسم هقوف ناك اذإو « مظعم دجسملا نأل ءاذه سكع ىلع - هللا همحر - دمحم نعو

 دادغب مدق نيح نيهجولا يف زوج هنأ - هللا همحر - فسوي يبآ نعو « هميظعت رذعتي « لغتسم
 زاجأ يرلا لخد نيح هنأ - هللا همحر - دمحم نعو « ةرورضلا ربتعا هنأكف لزانملا قيض ىأرو

 نأ هل ينعي ‹ هيف لوخدلاب سانلل نذأو دجسم هراد طسو ذختا نإ كلذكو لاق . انلق امل هلك كلذ

 هبناوجب اًطيحم هكلم ناك اذإو « عنملا قح هيف دحأل نوكي ال ام دجسملا نأل هنع ثرويو « هعيبي

 -دمحم نعو « ىلاعت هلل صلخي ملف هسفنل قيرطلا ىقبأ هنأل ؛ الجسم رصي ملف عنملا قح هل ناك

 هنأ - هللا همحر

 . هيف دبأتي ال هنإف :ش

 - هللا همحر - دمحم نع يور يأ :ش ( اذه سکع ىلع - هللا همحر - دمحم نعو ) م
 نإو مظعي دجسلملا نأل ) :م حصي ال لفسلا لعج اذإو « حص ادجسم ولعلا لعج نأب اذه سكع
 . :ش ( همیظعت رذعتی ) :م لالغتسالل یرکی يأ :ش ( لغتسم وأ نکسم هقوف ناک

 ىلع وأ دجسملا ىلع ةفوقوم تيناوح لفسلاو ادجسم ولعلا ناك اذإ خياشملا ضعب نعو
 هيف فلتخا ةماعلا ضوح هتحت ناك ولو ء دابعلا قوقح نع عطقنم لكلا نأل هب سأب ال بلغألا

 هنأ- هللا همحر - دمحم نعو ‹« ةرورضلا ربتعا هنأكف لزانملا قيض ىأرو دادغب مدق نيح ) :م تیب هقوف

 .ةرورضلل يأ :ش ( انلق امل هلك كلذ زاجأ يرلا لخد نيح

 عم دمحمو فسوي يبأ نع هلقي ملو قيرطلا اذهب- هللا همحر - دمحم لوق ركذ داعأ انإو

 يف صوصخم لوخد نمدحاو لکل رکذام [. . .] ءاوس امهدنع مكحلا يف نيلوقلا نيذه نأ
 لعج نمو ‹ هلوق ىلع فطع كلذكو ‹ لكلا ظفلب ميلعتلا [ . . .]ةدايزلو ٠ صرصخم رصم

 . هعيبي نأ هلف بادرس هتحت دجسم

 :ش ( هيف لوخدلاب سانلا نذأو ٠ ادجسم هراد طسو ذختا نإ ) :م هعيبي يأ :ش ( كلذكو لاق ) :م

 - فنصلملا مالك نم :ش ( هعيبي نأ هل ينعي ) :م :هلوقو < «ريغصلا عماجلا »لئاسم نم هذهو

 اذه : - هللا همحر - يكاكلا لاقو « نيعم ريغ دارملا ذإ نيسلا نوكسب طسو هلوقلو- هللا همحر

 . نيدلا ظفاح انالوم ةمالعلا ديقب ديقم

 :ش ( هبناوجب اطيحم هكلم ناك اذإو « عنملا قح هيف دحأل نوكي ال ام دجسملا نأل هنع ثرويو ) :م

 نأ يأ :ش ( هنأ) :م :لاق هنأ ةلأسملا هذه يف هنع يور يأ :ش ( - هللا همحر - دمحم نعو «ىلاعت
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 ریصی هنآ - هللا همحر - فسوی يبأ نع اذکهو « دجسم ربتعي ثروی الو بهوی الو عابی ال

 راصف قيرطلا هيف لخد قيرطلاب الإ الجسم ريصي الو دجسم هنوكب يضر امل هنأل ادجسم

 عجري نأ هل نکی مل دجسم هضرأ ذختا نمو : لاق « رکذ ريغ نم ةراجإلا يف لخدب امك اًقحتسم

 نأل اذهو ‹ ىلاعت هلل اًصلاخ راصف دابعلا قح نع زرحم هنأل ؛ هنع ثروي الو هعيبي الو هيف

 هنع هفرصت عطقناف هلصأ ىلإ عجر قتحلا نم هل تبث ام دبعلا طقسأ اذإو « ىلاعت هلل اهلك ءايشألا

 - فسوي يبأ دنع دجسم ىقبي هنع ينغتساو «دجسملا لوح ام برخ ولو « قاتعإلا يف امك

 ينابلا كلم ىلإ دوعي - هللا همحر - دمحم دنعو هكلم ىلإ دوعي الف هنم طاقسإ هنأل - هللا همحر

 اذإ هشيشح وأ دجسملا ريصحك راصف تعطقنا دقوا هتبرق عونل هنيع هنأل هتوم دعب نم هثراو ىلإ وأ

 . رخآ دجسم ىلإ لقنی هنآ شیشحلاو ریصحلا يف لوقي فسوي ابآ نآ الإ هنع ينغتسا

 «ادحسم) :م - هللا همحر - دمحم يأ :ش ( ربتعي ثروي الو بهوي الو عابي ال ) :مدجسملا اذه

 «ادجسم هنوک يضر ام هنأل ادجسم ریصب هنأ - هللا همحر - فسوی يبأ نع ) :م يور يأ :ش ( اذكهو

 يف ) :م قيرطلا يأ :ش ( لخدي امك اًقحتسم راصف قيرطلا هيف لخد قيرطلاب الإ دجسم ريصي الو

 . اًقحتسم راصف « قيرطلا هيف لخديو ركذي مل نإو ىنعمب :ش ( ركذ ريغ نم ةراجإلا

 يآ :ش (زرحم هنأل هنع ٹروی الو هعیبی الو هیف عجرب نآ هل نکی مل ادجسم هضرأ ذختا نمو ) :م

 اهيف ىلص وأ يلوتملا ىلإ ملس اذإ اذه نكل :ش ( ىلاعت هلل اًصلاخ راصف « دابعلا قح نع ) :م صلخم

 وأ ميلستلا نأل فقولا حصي ال ميلستلا ذخؤي ملو « ةعامجب هيف لصي ملاذإامأ ٠ ةعامجب

 اًنادحو ةالصلا يف - هللا همحر - دمحمو-هللا همحر - ةفينح ىبأ دنع طرش ةعامجب ةالصلا

 ۰ ۰ . ةياورلا فالتحا

 نم هل تبث ام دبعلا طقسأ اذإو ‹ ىلاعت هلل اهلك ءايشألا نأل ) :م هلوقل حيضوت :ش ( اذهو ) :م

 ال هنإف :ش ( قاتعإلا يف امك هنع هفرصت عطقناف ) :م یلاعت هلل هنوک وهو :ش ( هلص ىلإ عجر قحا

 (هنع ينغتساو دجسملا لوح ام برخ ولو ) :م هنع هقح عطقناف ةقرلا وهو هلصأ ىلإ عجر هكولم زرحأ

 :م هلاح ىلع :ش ( ادجسم ىقبي ) :م هيف ةالصلا نع ةلحملا لهأ ىنغتسا يأ لوهجملا ةغيص ىلع :ش

 دوعي < هللا همحر - دمحم دنعو ‹ هكلم ىلإ دوعي الف هنم طاقسإ هنأل - هللا همحر - فسوي يبأ دنع )

 . ةبرقلا يأ :ش ( تعطقنا دقو « هتبرق عونل هنيع هنأل هتوم دعب نم هثراو ىلإ وأ ينابلا كلم ىلإ

 يف لوقي - هللا همحر - فسوي ابأ نأ الإ هنع ينغتسا اذإ هشيشح وأ دجسملا ريصحك راصف ) :م

 كلم ىلإ دوعي دجسملا برخ اذإ هليدنق اذكو :ش ( رخآ دجسم ىلإ لقني هنإ: شيشحلاو ريصحلا

 لاز مث يدهلا ثعب اذإ رصحملاكو هكلام كلم ىلإ داع عبس هسرتفاف اًتيم نفك ول امكو « هدجسم
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 لزي مل ةربقم هضرأ لعج وأ اًطابر وأ ليبسلا ونب هنكسي ناخ وأ نيملسملل ةياقس ىنب نمو : لاق
 دبعلا قح نع عطقني مل هنأل - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع مكاحلا هب مكحي ىتح كلذ نع « هكلم

 ةربقملا يف نفديو ةياقسلا نم برشيو طابرلا يف لزنيو ناخلا يف نكسيف هب عفتني نأ هل نأ ىرت الأ

 دجسملا فالخب ءارقفلا ىلع فقولا يف امك توملا دعب ام ىلإ ةفاضإلا وأ مكاحلا مكح طرتشيف

 - فسوي يبأ دنعو « مكاحلا مكح ريغ نم ىلاعت هلل صلخف هب عافتنالا قح هل قبي مل هنأل
 دنعو « مزال فقولاو طرشب سيل هدنع ميلستلا ذإ هلصأ وه امك لوقلاب هكلم لوزي - هللا همحر

 لاز ةربقملا يف اونفدو طابرلاو ناخلا اونكسو ةياقسلا نم سانلا ىقتسا اذإ - هللا همحر - دمحم

 هانركذ امم كلذو هعون ميلست طرشلاو < طرش هدنع ميلستلا نأل كلملا

 . ءاش ام هيدهب عنصي نأ هل ناك جحلا كردأف راصحإلا

 يف -هللا همحر - دمحم لاق :« سانجألا» يف - هللا همحر - يفطانلا سابعلا وبأ لاقو

 ءاش نإو هراد هلخدأ ءاش نإ هانب يذلاف هيف ىلصيال ىتح دجسلملا برخ اذإ :«رداونلا»

 ريصيو عابي هنإف بكري نأ عاطتسي ال راصف هللا ليبس يف اسبح هلعج اذإ سرفلا كلذكو . هعاب

 اوعمجأ مث رخآ دجسملا لهأ ىنبو برخف هيناب دجسملل فرعي مل نإف هتثرول وأ اهبحاصل اهنمث
 . كلذب سأب الف رخآلا دجسملا لمكم يف هنمثب اوناعتساو هعيب ىلع

 نأ رخآلل زجي مل هيف ةالصلا تلطعو هلئاوأب دجسم «ةالصلا» باتك نع يفطانلا لقن مث

 . هللا همحر - فسوي يبأ لوق دنع اذه : يفطانلا لاق« هعيبي الو ًالزنم هب ربجي الو « همدهي

 ونب هنكسي اًناخ وأ نيملسملل ةياقس ىنب نمو ) :م- هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 هضرأ لعجو ) :م ودحلا ءازإب رفسلا مايأ سان هيف طباري يذلا عضوملا وهو :ش ( اًطابر وأ ليبسلا
 قح هنع عطقني مل هنأل - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع مكاحلا هب مكحي ىتح كلذ نع هكلم لزي مل ةربقم

 ةربقملا يف نفديو ةياقسلا نم برشيو طابرلا يف لزنيو ناخلا يف نكسيو هب عفتني نأ هل نأ ىرت الآ  دبعلا
 مل هنأل دجسملا فالخب « ءارقفلا ىلع فقولا يف امك « توما دعب ام ىلإ ةفاضإلا وأ مكاحلا مكح طرتشيف

 لوزی - هللا همحر - فسوي يبأ دنعو « مكاحلا مكح ريغ نم یلاعت هلل صلخف هب عافتنالا قح هل قبي

 اذإ - هللا همحر - دمحم دنعو . مزال فقولاو طرشب سيل هدنع ميلستلا ذإ هلصأ وه امك لوقلاب هكلم

 طرش هدنع ميلستلا نأل كلملا لاز ةربقملا يف اونفدو طابرلاو ناحل ا اونكسو ةياقسلا نم سانلا ىقتسا

 « ىنكسلاب ميلستلا لصحي ناخلا يفف هب قيلي ام هيف ربتعي باب لك نأل :ش ( هعون ميلست طرشلاو
 مهنفدب ةربقملا يفو « برشلاب ةياقسلا يفو «لوزنلاب طابرلا يفو

 يف نفدلاو لوزنلاو ىنكسلاو ءاقستسالاب لصحي ميلستلا يأ :ش ( هانركذ ام كلذو ) :م
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 يلوتملا ىلإ ملس ولو ٠ ضوحلاو ةفوقوملا رثبلا اذه ىلعو « هلك سنجلا لعف رذعتل دحاولاب ىفتكيو
 ‹ هنع بونملا لعفك بئانلا لعفو هيلع فوقوملا نع بئان هنأل اهلك هوجولا هذه يف ميلستلا حص

 هنأل اميلست نوكي ليقو « هيف يلوتملل ريبدت ال هنأل اًميلست نوكي ال ليق دقف دجسملا يف امأو

 ىلع دجسملا ةلزنمب اذه يف ةربقملاو ‹ ميلستلا حص هيلإ ملس اذإف « هباب قلغيو هسنكي ام ىلإ جاتحي
 ول هنأل يلوتملا ىلإ ميلستلا حصيف ناخلاو ةياقسلا ةلزنمب يه ليقو « افرع هل يلوتم ال هنأل ليق ام

 ىلاعت هللا تيب جاحخ ینکس ةکمب هل اراد لعج ولو « ةداعلا فالخب ناك نإو ‹ حصي يلوتملا بصن

 ةازغلل ىنكس روغثلا نم رغث يف اهلعج وأ نيكاسملل اتكس ةكم ريغ يف هراد لعج وأ نيرمتعملاو

 وهف هيلع موقي لاو ىلإ كلذ عفدو « ىلاعت هللا ليبس يف ةازغلل هضرأ ةلغ لعج وأ نيطبارملاو

 اهيف عوجر الو «زئاج

 دحاولا ىنكسو دحاولا ءاقستساب يأ :ش ( دحاولاب ىفتكيو) :م ةربقملاو طابرلاو ناخلاو ةياقسلا

 نم سانلا عيمج ءافيتسا رذعتل ينعي :ش ( هلك سنجل ا لعف رذعتل ) :م دحاولا نفدو دحاولا لوزنو

 مكح يأ :ش ( ضوحلاو ةفوقوملا رثبلا ) :م روكذملا مكحلا اذه ىلعو يأ :ش ( اذه ىلعو ) :م

 هوجولا هذه يف ميلستلا حص يلوملا ىلإ ملس ولو ) :م روكذملا مكحلا ىلع تافوقوملا ضوحلاو رئبلا

 فوقوملا نع بئان ) :م يلوتملا يأ :ش ( هنأل ) :م ةربقملاو طابرلاو ناخلاو ةياقسلا يف يأ :ش ( اهلك

 اميلست نوكي ال ليق دقف دجسملا يف امأو « هنع بونم ا لعفك ) :م ضبقلا وهو :ش ( بئانلا لعفو هيلع

 حص هيلإ ملس اذإو «هباب قلغيو هسنكي نم ىلإ جاتحي هنأل اميلست نوکی لیقو « هيف يلوتملل ريبدت ال هنأل

 الف سانلا فرع يف يأ :ش (اًقرع هل يلوتم ال هنأل ؛ ليق ام ىلع دجسملا ةلزنمب اذه يف ةربقملاو ميلستلا

 يأ :ش ( يلوتملا بصن ول هنأل يلونملا ىلإ ميلستلا حصيف ناخلاو ةياقسلا ةلزنب يه ليق دقو ) :م

 :ش ( ناك نإو ) :م هضبق ربتعي حص اذإف :ش ( حصي ) :م ةربقملا ىلع يلوتملا بصن ول فقاولا نأل

 ( ىلاعت هللا تيب جاحل ىنكس ةكمب هل اراد لعج ولو « ةداعلا فالخب ) :م ةربقملا ىلع يلوتملا بصن يأ

 :ش ( نيرمتعملاو) :م نورجهت ارئاسأ هلوق يف ءاملا ىنعمب رئاسلاك جاجحلا ىنعمب عمج مسا وهو :ش

 رغثلا :ش ( روغثلا نم رغث يف اهلعج وأ نيكاسملل اتكس ةكم ريغ يف هراد لعج وأ ) :م نيرمتعملاو يأ

 شيجلا طبار لاقي «طبارم عمج :ش ( نيطبارملاو ةازغلل ىنكس ) :م نادلبلا جورب نم ةفاخملا عضوم

 ١ . اًطابرو ةطبارمو ودعلا ءازإب رغثلا يف ماقأ

 اهيف عوجر الو زئاج وهف هيلع موقي لاو ىلإ كلذ عفدو هللا ليبس يف ةازغلل هضرأ ةلغ لعج وأ ) :م



 رئبلا نم ءاقتسالاو ناخلا ىنكس نم هاوس اميفو ءاينغألا نود ءارقفلا لحي ةلغلا يف نأ الإ انيب امل

 فرعلا لهآ نإف « نيلصفلا يف فرعلا وه قرافلاو « ريقفلاو ينغلا هيف يوتسي كلذ ريغو ةياقسلاو
 ينغلا لمشت ةجاحلا نألو « ءاينغألا مهنيب ةيوستلا اهريغ يفو ءارقفلا ةلغلا يف كلذب نوديري

 .باوصلاب ملعأ هللاو هانغل ةلغلا هذه فرص ىلإ جاتحب ال ينغلاو ء لوزنلاو برشلا يف ريقفلاو

 نم هل تبث ام دبعلا طقسأ اذإف « ىلاعت هلل اهلك ءايشألا نأل اذهو هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( انيب امل
 . قاتعإلا يف امك هنع هفرصت عطقناف هلصأ ىلإ عجر قحلا

 ءارقفلل نوكي ثيح ةازغلل ضرألا ةلغ لعج نيب قرفلا نايبل ءانثتسالا اذه :ش ( الإ ) :م

 الإ :ش ( ءاينغألا نود ءارقفلل لحي ) :م ضرألا ةلغ يأ :ش ( ةلغلا يف نإ ) :م هلوق ىنعم وهو مهنم
 يأ :ش ( هاوس اميفو ) :م: هلوقب هيلإ راشأ « هركذي ام رخآ ىلإ ىنكس رادلا لعج نيبو ٠ صيصنتلاب
 ينغلاو ريقفلا هيف يوتسي كلذ ريغو ةياقسلاو رئبلا نم ءاقتسالاو ناخلا ىنكس نم ) :م روكذملا ىوس اميف
 يف كلذب نوديري فرعلا لهأ نإف « نيلصفلا نيب فرعلا وهو ) :م هلبق يذلا نربو اذه نيب :ش ( قرافلاو

 نيب يأ :ش ( مهنيب ةيوستلا ) :م نوديري يأ ةيوتسملا ةلغلا يفو يأ :ش ( اهريغ يفو ءارقفلا ةلغلا

 ىلإ جاتحي ال ينغلاو « لوزنلاو برشلا يف ريقفلاو ينغلا لمشت ةجاحلا نألو  ءاينغألا ) :منيبو ءارقفلا

 ال امإو ‹ هريغ ةقدص نع هسفن لامي ينغتسم هنإف ينغلا مايقل يأ :ش ( هانغل ةلغلا هذه فرص
 نأ ردقيال دحاو لك ذإ « هنم برشلل ءاملا نعو « نفدلل ةربقملا نعو . لوزنلل لاحلا نع ينغتسم

 هللاو «ريقفلاو ینغلل تحتف ناکم لک یف هسفنل ءاملا بحصتسی الو اعضوم لزنم لک يف يرتشي
 ٠ ۰ ٠ . ملعأ

 له اهلاغتشا رذعتو تلطعت اذإ فاقوأ نع يناولحلا لثس «ةيريهظلا ىواتف »يفو : عورف

 لبق زوجي دقو - هللا همحر - دمحأ لاق هبو . معن : لاق ؟ یرخأ اهناکم يرتشیو اهتبث يلوتملل
 . اهنم ريخ وه ام اهنمث ذخأي نكلو « لطعتي نأ

 - كلامو يعفاشلا لاق هبو « لطعتي مل وأ لطعت فقولا عيب زوجي مل نم خياشملا نمو
 . ةمئألا سمش نع يكح اذكهو « اهنم ريخ وه اجب ءادتبالا زوجي ملاذكو « - هللا امهمحر

 فقولا راص اذإ : لاق هنأ - هللا همحر - دمحم نعو « لادبتسالا زوجي : فسوي وبأ لاق

 ةرجأ ريغب فقولا راد نكس ولو « هريغ هنمثب يرتشيو هعيبي نأ يضاقلل نيكاسملا هب عفتني ال ثيحبب

 . ىوتفلا هيلعو « ال وأ لالغتسالا ةدعب تناك ءاوس لئم ا رجأ هيلع بجي هنذإ ريغب وأ يلوتملا نذإب

 هب عفتني ال لاحب راصو توناحلاو قوسلا قرتحا حيحص فقو توناح : « سانجألا» يفو

 ىنب ولو . اًناريم ريصيو فقولا لطبي قرتحا اذإ طابرلا اذكو « ةيفقولا نم جرخي ءيشب رجأتسي الو

۹ 



 : “ ةيبتعلا» يفو « دمحم دنع فقاولا ةثرول فقولا لصأو ينابلل ءانبلاف ضرألا هذه ىلع لجر

 ةلحم يف اتناك اذإ زوجي امغنإ « ىرخأ رادب فقولا راد ةلدابم : - هللا همحر - ةعيرشلا جات لاق

 تناك نإو ‹« زوجي ال هسكع ىلعو « ةفوقوم ةلحم نمأءزج كولمملا ةلحم نوكت وأ « ةدحاو

 . اهيف سفنلا تابغر ةلقو اهبارخ لامتحال ةرجأو ةميقو ةحاسم ربكأ ةكولمملا

 . باوصلل قفوملا هللاو

efe 

 عويبلا باتكب اًئدتبم نماثلا ءزجلا هيليو ةيادهلا حرش يف ةيانبلا نم عباسلا ءزجلا مت

a 



 عطقي ال امو هيف عطقي ام باب

 ns هنم ذخّألاو زرحلا يف لصف

 es هتابثإو عطقلا ةيفيك يف لصف
 eens ةقرسلا يف قراسلا ثدحب ام باب

 .r هنامأ زوج نمو ةعداوملا باب

 . خلإ . . .ةعاج وأ ًادرف ةرح ةأرما وأ رح لجر نمأ اذإ لصف

 ns جارخلاو رشعلا باب
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 ees خلإ ةاكزلا

 ees nner nnn نيدترملا ماكحأ باب

 een nnn enna nenase ةاغبلا باب

 طيقللا باتک

 ةطقللا باتك

 قابلا باتك
 دوقفملا باتك

 ةكرشلا باتك

 een حلإ .» . ةقفانلا سولفلاو ريناندلاو مهاردلاب الإ ةكرشلا دقعنت الو لصق

 en ةدسافلا ةكرشلا يف لصف

 .e خلإ . . .رخآلا لام ةاكز يدؤي نأ نيكيرشلا دحأل سيلو لصف

 فقولا باتك

 .e خلإ . . . هقیرطب هکلم نع هزرفی یتح هنع هکلم لزب مل ًادجسم ینب اذإو لصف
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